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După cum s-a anunțat, i» ziua de 22 septembrie, Ia în

cheierea vizitei în regiunea Iașți, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut o expunere în fața activului de 
partid cu privire Ia problemele dezvoltării economice și 
social-cuiturale a regiunii Iași.

Publicăm mai jos textul expunerii.

Tovarăși,Problema dezvoltării economice a regiunii Iași formează de mai multă vreme obiectul preocupărilor partidului și statului nostru.Potrivit indicațiilor conducerii de partid, Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și instituțiile centrale interesate, în colaborare cu organele locale de partid și de stat, au lucrat timp de peste doi ani la elaborarea unei schițe care să stabilească profilul cel mai potrivit și perspectivele reconstrucției economice și social-cuiturale a regiunii și orașului Iași. Prevederile cuprinse în acest studiu fac parte integrantă din programul general de dezvoltare a economiei. naționale.Este cunoscut că în anii regimului democrat-popular au fost depuse mari eforturi și au fost obținute rezultate îmbucurătoare în ridicarea multilaterală a regiunii Iași.Au fost puse bazele dezvoltării industriei în regiune, au fost lărgite și modernizate întreprinderile existente și s-au creat noi întreprinderi cu un înalt nivel de tehnicitate. ca fabrica de rulmenți de la Bîrlad, fabrica de antibiotice, de mobilă, întreprinderi ale industriei alimentare, textile, întreprinderi ale industriei locale. Ca rezultat, producția globală industrială a regiunii a crescut în ultimii 10 ani de aproape 5 ori.Extinderea rețelei de căi fe rate, modernizarea de drumuri, sporirea mijloacelor de transport, racordarea orașelor Iași, Bîrlad și Pașcani la sistemul energetic național, asigurarea alimentării cu apă au creat condiții tot mai bune pentru dezvoltarea economică a regiunii.în ce privește agricultura, cooperativizarea este în linii generale încheiată, în unele raioane colectivizarea aflîn- du-se în stadii înaintate: în raionul Bîrlad gospodăriile a- gricole colective dețin 87 la sută din totalul suprafeței coo- perativizabile, în raionul Huși — 66 la sută, în raionul Vaslui — 64 la sută.Este în continuă lărgire baza tehnică a agriculturii care dispune acum de peste 2.600 de tractoare — mai mult de jumătate din numărul total al tractoarelor din vechea Ro- mînie — precum și de alte mașini agricole. Au crescut producția agricolă globală și mar fă, cît și participarea regiunii la formarea fondului central la grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte produse.Ca urmare a măsurilor luate de partid și guvern pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, a crescut puterea de cumpărare a populației din regiunea Iași __  ceea ce se reflectă în sporirea de peste 3 ori în ultimii zece ani a desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist.în ce privește fondul locativ al orașelor regiunii și în special al lașului este cunoscută tuturor moștenirea grea pe care am primit-o de la trecut. în afara cîtorva edificii — îndeosebi instituții administrative și culturale și a unui număr de case mai arătoase aparținînd reprezentanților claselor avute, cea mai mare parte a fondului locativ al orașului Iași era constituită dintr-o aglomerare de căsuțe sărăcăcioase și bojdeuci insalubre, degradate. Oricine poate înțelege că lichidarea a- cestei stări de lucruri nu poate fi realizată dintr-odată. ci numai în mod treptat, pe măsura creșterii forței economice a statului.Pentru dezvoltarea fondului locativ în orașele regiunii Iași s-au depus eforturi însemnate, dindu-se în folosință, în perioada 1958 — semestrul I 1961. o suprafață loeativă de aproaps 193.000 m.p. Cu toate 

acestea, rezultatele obținute trebuie considerate numai ca un început, care va fi continuat intr-un ritm din ce în ce mai accentuat, pe baza creșterii resurselor economiei naționale și în conformitate cu un plan de sistematizare ce va fi aprobat de partid și guvern.în ce privește învățământul, au fost construite 380 de școli; numărul elevilor din școlile de cultură generală reprezintă 180 la sută față de 1938, iar al celor din învățămîntul tehnic, profesional și pedagogic — peste 300 Ia sută.în centrul universitar Iași funcționează șase instituții de învățămînt superior, numărul studenților fiind acum de 2,5 ori mai mare decît în anul 1938, Au fost Construite cămine și cantine moderne — s-au schimbat radical condițiile de viață și studii ale studenților ieșeni, care dispun în prezent de peste 6.000 locuri în cămine și peste 3.000 locuri în cantine, față de cca. 480 locuri în cămine și 300 locuri în cantine înainte de război.Au fost date în funcțiune așezăminte științifice și cul- tural-artistice : filiala Academiei R.P.R. cu un număr de institute, între care Institutul de cercetări chimice „Petru Poni“t Opera de stat, Filarmonica, teatre, sute de cămine culturale, numeroase cinematografe în mediul urban și rural.Au fost extinse și reorganizate unitățile spitalicești din regiune, a crescut de peste două ori numărul paturilor de spital. în sectorul ocrotirii sănătății se constată o scădere a mortalității de la peste 25 la mie în 1938, la 8 la mie în 1960.

Vizitînd cartierul „C. I. Parhon“.

La G.A.C. „23 August" din comuna Pribești-Vaslui.

Eforturile făcute de stat pentru ridicarea economică și social-culturală a regiunii Iași își găsesc expresia în volu
Creșterea industriei în regiunePotrivit Directivelor Congresului al III-lea al partidului și ținînd seama, în studiul întreprins, de caracteristicele și posibilității^ regiunii, de criteriile eficienței economice, partidul și guvernul apreciază că în prezent a devenit posibil și necesar să se imprime un ritm mai accentuat construcției economice și social- cuiturale în regiunea Iași.în cele ce urmează vă voi prezenta pe scurt concluziile la care a ajuns conducerea partidului în ce privește orientarea generală în dezvoltarea regiunii Iași și principalele obiective ce urmează să fie realizate.Pentru sporirea potențialului economic al regiunii și creșterea forțelor de producție este necesară dezvoltarea în continuare a industriei, prin construirea de noi întreprinderi și prin reprofilarea și lărgirea celor existente. Aceasta va duce la ocuparea în mai mare măsură a forței de muncă, la creșterea numerică a clasei muncitoare, la ridicarea calificării tehnico-profe- sionale a oamenilor muncii.în același timp trebuie asigurat un puternic avînt al a- griculturii prin dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor ei — și în special a culturii cerealelor, pomiculturii, viticulturii, creșterii animalelor - pentru care există în regiune condiții deosebit de favorabile și însemnate rezerve încă nevalo- rificate. Din prevederile studiului întocmit rezultă că și pe viitor agricultura își păstrează rolul precumpănitor în profilul economic și în structura producției globale a regiunii-în ceea ce privește industria, în afara unui număr de 9 unități noi de interes republican, stabilite anterior a fi construite în regiunea Iași, studiul întocmit în conformitate ‘cu sarcinile planului economic de șase ani prevede să se mai amplaseze încă 17 uzine și (fabrici. Se vor crea în regiune ramuri industriale noi : siderurgia, construcția de utilaj chimic, industria de mase plastice și altele.Cel mai important obiectiv 

mul ridicat al investițiilor care în perioada 1951—1960 au totalizat aproape 3 miliarde 800 milioane lei.
industrial prevăzut a fi construit și care urmează să fie pus în funcțiune începînd cu 1963 va fi o uzină metalurgică, în orașul Iași, cu trei secții : țevi sudate, cu o producție de 125.000 tone pe an ; profile îndoite din tablă - 60.000 tone pe an ; laminor de benzi la rece - 60.000 tone pe an. In viitor capacitatea uzinei va putea fi mărită de 2—3 ori, în conformitate cu studiile ce se vor elabora în cadrul programului economic de perspectivă pînă în 1980. Dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate, în cea mai mare parte automatizată, această uzină va aproviziona cu produsele sale întreaga economie a țării.Se vor reprofila și lărgi atelierele de reparat material rulant „Ilie Pintilie". Ele vor prelua sarcinile de producție ale atelierelor „Grivița Roșie“ din București, iar din 1965 vor trece la producția de utilaje pentru industria chimică, a celulozei și hîrtiei. cu o capacitate finală de 34.000 tone pe an — volum ce depășește întreaga producție actuală de asemenea utilaj a țării, încă de la sfîrșitul anului 1361 va începe construcția unei hale noi pentru a crea condițiile necesare trecerii la profilul arătat.Tot pînă în 1965 își va dubla producția fabrica de rulmenți Bîrlad.Se va construi o centrală electrică de termoficare în orașul Iași cu o putere instalată de 36—50 MW, destinată să alimenteze cu energie electrică și termică, sub formă de aburi și apă fierbinte, unitățile industriale existente și cele ce sînt prevăzute a fi amplasate în acest oraș în perioada 1960-1965, precum și o importantă rețea locală de termoficare urbană.în industria chimică se va construi o fabrică de prelucrare a maselor .plastice cu o capacitate de circa 30.000 tone pe an, cu perspectiva de a a- junge după 1965 pînă la 70 —80 mii tone pe an- Este în studiu amplasarea în Iași a unei

(’Continuare în pag. a 2-a)

Secția a V-a a Combinatului de cauciuc Jilava din Capitală esto înzestrată cu două benzi mecanizate de I confecționat încălțăminte s lăcuită de cauciuc. în lo- Itografie aspect din timpul probelor tehnologice.
Pe șantierele noilor 

agregate de la ReșițaLa Reșița, unde nu de mult au fost date în exploatare un furnal de 700 mc și alte noi capacități de producție, se află acum în construcție mai multe obiective noi, printre care un aglomerator de minereu, încă un furnal de 700 mc și altele.Pe cele mai multe șantiere industriale de aici lucrările de construcții au intrat într-o etapă ntouă. La noul furnal, de exemplu, se execută din plin montajul părții metalice și a unor instalații de deservire. Folosind experiență acumulată la ridicarea primului furnal de 700 mc, constructorii au reușit să scurteze termenul de execuție la o serie de lucrări importante. Blindajul furnalului, ca și construcțiile metalice din jurul agregatului au fost montate cu 15-30 zile mai devreme decît prevedea graficul.De asemenea, prin aplicarea procedeului de preasamblare la sol a pieselor mari, la unele construcții metalice, cum este podul rulant al schipurilor de la furnal, Constructorii au mărit simțitor ritmul lucrărilor de montaj.Ritmul lucrărilor de construcții și montaj s-a intensificat și pe alte șantiere industriale din Reșița.
Concertul laureaților celui de-al

II-lea Concurs internațional
„GeorgeSimbătă soara, în sala do concerte a Radioteleviziunii din Capitală, a avut loc concertul laureaților celui de-al II-!ea Cdncurs internațional „George Enescu".La concert au asistat tovarășii Ghoorghe Ghoorghiu- 

Dej, Emil Bodnăraș, Petre Bo-

MUNCA INTENSA
PENTRU RECOLTA
ANULUI VIITOR!

Recomandări
ale Ministerului AgriculturiiIn majoritatea regiunilor au început însămînțările de toamnă, Spre sfîrșitul săptămînii viitoare, aceste lucrări se vor desfășura din plin în întreaga țară.în toamna acestui an se prevede însămînțarea a peste 3.500.000 ha, din care cel puțin 3.150.000 ha cu grîu și secară- Sînt create, în toate regiunile, condiții pentru buna desfășurare a însămînțărilor și asigurarea unor recolte mai bune în anul viitor. Cooperativizarea agriculturii fiind în linii generale înfăptuită, exis- , tă posibilități de folosire mai rațională a parcului sporit de tractoare și mașini agricole, de încorporare în sol a unor

s@ pregătesc și pentru primăvară
75 de tracioare 

brăzdează în aceste 
zile ogoarele colecti
viștilor din raionul O. 
răștie. In urma lor 
vin discuitoarele. Toa
te aceste mașini și 
utilaje aparțin S.M.T. 
Orășfie. Aici pregăti
rea terenurilor pentru 
însămînfările de toam
nă sînt în toi. In 
gospodăriile agricole 
colective din Pricaz, 
Geoagiu, Jeledinji etc. 
s-a araf mai bine de 
80 la sută din supra
fețele planificate. în 
gospodăriile agricole 
colective tinere, cum 
sînt cele din Băcăinți

și Cugir se ară și cu 
atelaje proprii. Astfel 
s-au executat arături 
pe 140 ha 
și pe 110 
gir. Tinerii 

aduc 
această 
special

la Băcăinți 
ha la Cu- 
colectiviști 
contribuția 

perioadă 
la irans-

'Și 
în 
în 
portul îngrășămintelor 
naturale pe ogoare. 
La Beriu și Jeledinfi 
s-au și transportat 500 
și respectiv 400 tone 
gunoi de cîmp. Can
tități însemnate de în
grășăminte s-au trans
portat și în gospodă
riile agricole colective 
Turdaș (400 tone), 
Aurel Vlaicu (900 to-

La însilozarea nutrețurilorIn aceste zile, la gospodăria agricolă „1 Mai“ din comuna Popești, raio- Focșani, domnește o deosebită. Harni- colectiviști au început strugurilor de masă cele 237 ha. plan- viță de vie. Concomi- aceasta. colectiviștii floarea-soarelui și nutrețurile nece-

nul activitate cii culesul de pe tate cu tent cu recoltează însilozează sare sectorului zootehnic.Mobilizați de organizația U.T.M., tinerii colectiviști, ur- mînd exemplul comuniștilor, se străduiesc să fie fruntași în muncă. Prin aportul adus de

Enescu“
rllă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, membri ai C C. al P.M.R., ai. Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători al organizațiilor culturale și obștești, oameni de artă, știință și cultură, un numeros public.Au asistat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Valoroasa interpretare a tinerilor laureați ai celui de-al II-Iea Concurs internațional „George Enescu" s-a bucurai de un mare succes. Cei pre- zenți au aplaudat călduros pe interprețiLa sfîrșitul concertului, in- terpreților le-au fost oferite flori din partea C.C. al P.M.R., a Consiliului de Stat și a guvernului. (Agerpres)

In acest an de învățămînt 
școlile profesionale, tehnice și 
de maiștri ale Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei pregătesc muncitori și 
maiștri în noi meserii, printre 
care mecanici pentru automa
tizare și maiștri electromeca
nici pentru instrumente de 
automatizare și măsură..

înființarea noilor meserii 
este cerută de nivelul tehnic și de gradul înalt de (automa
tizare a noilor unități ale in- 

cantități mai mari de îngrășăminte naturale și chimice și, mai ales, de aplicare a unei agrotehnici diferențiate.Pentru efectuarea lucrărilor agricole de toamnă, în perioada optimă, Ministerul Agriculturii recomandă să se asigure pe tot timpul campaniei de toamnă buna funcționare și folosirea întregii capacități de lucru a mașinilor și mijloacelor de transport.Rezultatele unităților agricole fruntașe dovedesc cu prisosință și anul acesta cît sînt de importante pentru sporirea producției lucrările de pregătire a terenului. Este necesar
(Continuare în pag. a 3-a)

ne) etc. în același 
timp se pregătesc se
mințele care urmează 
să fie însămînjate. De 
altfel întreaga cantita
te de grîu a fost con- 
difionată și tratată cu 
substanțe antimălu- 
rice.

înainte de a începe 
însămînțările, repar
tizând suprafețele pen
tru diferiie culturi, co
lectiviștii au hotărît 
să rezerve terenurile 
cele mai bune pentru 
porumb, în scopul 
obținerii unor recolte 
cît mai bogate în anul 
viilor.

LAL ROMULUS

tineri, în numai 3 zile, la G.A.C. „1 Mai“ s-au însilozat peste 120 tone nutreț. Rezultate bune au obținut și echipele de tineret care lucrează la culesul strugurilor și recoltarea tflorii-soarelui.In aceste acțiuni s-au evidențiat VoineaMarcel. tinerii colectiviști Măndica, Dragomir Datcu Călin și alții.
c. CONSTANTINESCU

colectivist

La gospodăria agricolă colectivă „16 Februarie" din comuna Tătărani, regiunea Ploiești semănatul secarei furajere este în toi.
Se pregătesc muncitori 

și maiștri în noi meserii
dustriei noastre chimice și pe
troliere. Noua școală, care și-a 
început zilele acestea activita
tea la Năvodari, pregătește 
operatori chimiști și maiștri 
pentru industria îngrășămin
telor chimice cu fosfor și a a- 
cidului sulfuric. In scurt timp 
urmează a fi dat în folosința un complex școlar în noul o- 
raș Onești, care cuprinde mai 
multe săli de clasă, laboratoa
re, ateliere, cămine și cantină.

Școlile industriei chimice și

G. Â. S. din Dobrogea an început însămînțările
Z^n gospodăriile de stat din 

Dobrogea au început în
sămînțările. Campania 

agricolă a însămînțărilor din 
această toamnă le-a găsit cu 
toate pregătirile terminate. 
Astfel reparatul tractoarelor 
semănătorilor și al celor
lalte mașini care vor lu
cra la însămințări a fost ter
minat încă de acum o săptă
mână, întreaga cantitate de să- 
mînță din soiurile care s-au 
dovedit a fi cele mai produc
tive a fost condiționată. De 
asemenea toate suprafețele 
cu plante bune premergătoare 
au fost arate și au fost îngră
șate cu superfosfat și îngrășă
minte naturale. Pe suprafețe 
mari s-au administrat îngrășă
minte naturale în gospodăriile 
de stat Casimcea — unde și 
în acest an producția de grîu 
a fost depășită cu peste 300 kg 
la ha ca urmare a îngrășării 
terenului în toamna trecută — 
și Ciocîrlia. La aceste acțiuni 
o contribuție deosebită au a- 
dus tinerii muncitori din 
unitățile respective. In prezent 
in gospodăriile de stat din Do
brogea se lucrează cu intensi
tate la eliberarea terenurilor 
de porumb pentru a fi arate 
în vederea însămînțărilor. 
Pînă la 22 septembrie pe în 
tregul trust se culesese porum
bul de pe o suprafață de peste 

2000 hectare, rezultate mai 
bune obținind gospodăriile de 
stat Moșneni, Lipnița, Costa- 
che Burcă și Dr..Alexandrov.

Pe terenurile pregătite din 
timp au și început însămînță
rile. Pînă la aceeași dată se 
însămînțase aproape 800 ha orz 
și 650 ha grîu, la gospodăriile 
Babadag, Săcele și Dr. Ale
xandrov

Paralel cu aceste lucrări, 
specialiștii din G.A.S. identi
fică și delimitează terenurile 
fertile, productive pe care se 
va însămînța porumbul în pri
măvara anului viitor și întoc
mesc planul măsurilor agro
tehnice care se vor aplica, în- 
cepînd din această toamnă, în 
scopul asigurării unor produc
ții mari de porumb.

G. MIHĂESCU

petroliere sînt frecventate în 
acest an de peste 10.000 de 
elevi, cu aproape 2000 mai 
mulți decît în anul trecut. Mai 
mult de jumătate din aceștia 
se pregătesc pentru a deveni 
operatori chimiști în industria 
îngrășămintelor chimice, a a- 
cidului sulfuric, a materialelor plastice, hîrtiei și celulozei și în alte ramuri ale chimiei.

(Agerpres)



Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

garnituri con- în orașulritmul ac-

fabrici de mase plastice — po- liesteri și poliuretani — necesare construcțiilor, industriei lemnului și construcțiilor de mașini. Se va dezvolta producția și vor fi lărgite sortimentele la fabrica de antibiotice, urmînd să se pună un accent deosebit pe producția de bio- stimulatori pentru sectorul zootehnic.Va fi construită o nouă secție de mobilă curbată de mare capacitate în cadrul fabricii de mobilă Iași, pusă în funcțiune anul trecut și o fabrică de mobilă cu o capacitate de cel puțin 10 mii venționale pe an Vaslui.Pentru a asigura centuat și volumul sporit al construcțiilor prevăzute pentru anii ce urmează, se va construi o fabrică de materiale de construcții ceramice și alta de elemente de construcție din ciment.întreprinderea „Țesătura1* Iași va fi completată cu o secție nouă la filatura de bumbac ; se prevede construirea unei fabrici de tricotaje de bumbac cu o capacitate de producție de 13 milioane bucăți pe an, reprezentînd aproximativ jumătate din producția anului 1960 pe țară. Totodată, se vor dezvolta de cea. 3,5 ori actualele capacități în industria de confecții din tul 
6 struirea unei țesătorii de fire sintetice și artificiale cu o capacitate de 6 milioane m.p- pe an și construcția unei întreprinderi de încălțăminte de cauciuc, care urmează să producă anual 4 milioane perechi încălțăminte și 2-400 tone talpă.Anul viitor va intra în funcțiune fabrica de extracție și rafinare a uleiului, actualmente în construcție, cu o capacitate de prelucrare de 120.000 tone semințe de flda- rea-soarelui anual. In industria alimentară se vor mai construi trei fabrici de produse lactate, secții de

regiunea Iași. Spre sfîrși- perioadei planului de ani va începe con-

lapte
Dezvoltarea agriculturii socialist© 

și sporirea producției agricole
Tovarăși,Congresul al III-lea al partidului nostru a stabilit sarcina ca procesul de colectivizare a agriculturii să fie încheiat ping în 1965. La 1 septembrie 1961 în întreaga țară sectorul agricol cooperatist reprezintă 82,8 la sută din întreaga suprafață arabilă co- operativizabîlă. La aceeași dată, gospodăriile agricole colective dețin 69 la sută din suprafața arpbilS cooperativi- zată. .loeîtșowlCum stah *lUCrijtritn în regiunea Iași ? La aceeași dată nivelul cooperativizării a a- juns Itf 89,7 la sută din suprafața arabilă- Acesta este un succes deosebit de important în munca organelor și organizațiilor de partid și a- rată că țărănimea din regiune a pornit cu hotărâre pe calea agriculturii socialiste.Gospodăriile colective din regiune, în număr de 440, dețin numai 51,2 la sută din suprafața arabilă cooperativi- zată. Pe o gospodărie colectivă revin 645 ha. suprafață agricolă față de 934 ha. cît este media pe țară. Doar 75 gospodării colective au o suprafață de peste 1.090 ha.între raioanele regiunii sînt foarte mari diferențe în ce privește gradul de colectivizare. în timp ce în raioanele Bîrlad, Huși și Vaslui colectivizarea este foarte avansată și se apropie de încheiere, în raioanele Pașcani, Hîrlău și Iași ea este mult rămasă în urmă. Toate acestea arată că în privința colectivizării în regiune este o rămânere în urmă datorită faptului că munca de transformare socialistă a agriculturii a fost concentrată mai mult în direcția creării de întovărășiri, slăbindu-se preocuparea pentru trecerea la forme superioare de organizare a agriculturii socialiste.Ținînd seama de procentul ridicat al cooperativizării regiunii, de experiența acumulată în acest timp de țărănime, de existența unui număr însemnat de gospodării colective fruntașe care exercită o forță de atracție mereu crescîn- dă, există toate condițiile ca în regiunea Iași să se încheie procesul de colectivizare a agriculturii încă înainte de termenul stabilit de Congresul al III-lea al partidului dacă organele și organizațiile de partid din regiune își vor intensifica și îmbunătăți neîncetat munca politico-or- ganizatorică pentru atragerea întregii țărănimi în gospodăriile colective.Această muncă trebuie desfășurată pe un front larg, în toate raioanele, concentrându- se în acest scop cele mai bune forțe ale activului de partid, colectiviștii cei mai înaintați și cu experiență, oare știu să vorbească în limbajul și pe înțelesul țăranului. Folosindu-se o mare varietate de forme și metode, va trebui să se acorde o deosebită atenție popularizării realizărilor gospodăriilor colective fruntașe, cunoașterii de către masa întovărășiților a experienței acestor gospodării, a modului cum sînt ele organizate și a avantajelor materiale pe care Ie obțin colectiviștii.

pasteurizat, de unt și de brânzeturi, un abator cu secție de preparate de carne, o fabrică de pîine, o fabrică de paste făinoase și biscuiți, un centru de condiționare și îmbuteliere a vinului, trei centre de vini- ficare și altele.în afara unităților industriale enumerate pînă acum s-a dat sarcina de a se studia în continuare posibilitățile amplasării în regiune și a altor întreprinderi.Prin realizarea obiectivelor prevăzute va spori considerabil potențialul economic al regiunii, iar orașul Iași va deveni un important centru industrial. Pentru amplasarea judicioasă și economică a obiectivelor din Iași se prevede, conform schiței de sistematizare a orașului, crearea unei zone industriale. în care vor fi concentrate noile unități, grupate în jurul centralei electrice și de termoficare. întreprinderile din zona industrială vor putea serie de utilități și soci al-cul turale co-dezvoltarea indus- regiunii Iași, se vor
folosi o unități mune.Pentru trială a aloca î-n perioada I960 — 1965 fonduri de investiții în valoare de 2 — 2,3 miliarde lei.Ca rezultat al lărgirii unităților existente și al construirii noilor întreprinderi, producția industrială în regiunea Iași va crește în a- ceastă perioadă de aproxi- ■ mativ 3 ori. cu un ritm mediu anual de cca. 20 la sută, superior celui realizat în ultimii 10 ani și mai înalt de- cît ritmul mediu de creștere a producției globale industriale pe țară.Ponderea regiunii Iași în industria țării va spori de la 2,3 Ia sută în 1960, 1-a 3,4 la sută în 1965 ; numărul sala- riaților din industrie v-a crește cu cca. 20 mii, ajungând la 44 mii.Pentru a asigura realizarea obiectivelor industriale și reconstrucția orașului Iași se înființează o comisie guvernamentală cu participarea organelor locale, care va coordona și conduce operativ întreaga acțiune.

în desfășurarea muncii de colectivizare a agriculturii regiunii trebuie să se aibă în vedere de la început crearea de gospodării colective mari, prin unirea și transformarea mai multor întovărășiri mici într-o singură gospodărie colectivă. Totodată, organele de partid și de stat trebuie să se preocupe îndeaproape de unirea treptată a gospodăriilor colective mici, în gospodării mari, corespunzător indicațiilor Comitetului Central al partidului. Numai asîfișF’șe pdt organiza unități ecoâorpice puternice, multilateral dezvoltate, se creează condiții mai bune pentru folosirea rațională a pămîntului, pentru utilizarea mai eficace a mijloacelor mecanizate și pentru aplicarea metodelor agrotehnice înaintate, care vor asigura creșterea producției agricole și bunăstarea țărănimii muncitoare.Terminarea colectivizării va crea condiții optime pentru valorificarea deplină a marilor resurse existente în regiune și trecerea la o agricultură intensivă, de mare productivitate, multilateral dezvoltată, care să asigure un belșug de produse agro-alimentare.Deși condițiile generale de sol și de climă sînt prielnice culturii cerealelor, pomicultu- rii și viticulturii, iar pășunile și fînețele favorizează dezvoltarea creșterii animalelor, totuși producțiile ce se obțin sînt încă scăzute din cauză că o suprafață importantă de teren este erodată. De aici rezultă că pentru creșterea producției agricole, pe lîngă ridicarea continuă a productivității pe terenurile bune, una din sarcinile cele mai importante ale organelor de partid și de stat din regiune este organizarea unei largi acțiuni de combatere a eroziunii solului. Valorificarea rațională a acestor terenuri erodate constituie o foarte mare rezervă pentru 

La fabrica de antibiotice. La Universitatea „Al. I. Cuza“.

creșterea producției agricole a regiunii Iași.Se prevede ca pînă în 1965 să se execute lucrări de combatere a eroziunii pe o suprafață de circa 250 mii hectare. Această acțiune trebuie desfășurată pe etape, începînd cu terenurile care necesită lucrări mai puține și mai simple și care pot da rezultate economice în termen scurt.Pe lîngă lucrările de combatere a eroziunii solului este necesară organizarea unei acțiuni susținute pentru recuperarea terenurilor supuse inundațiilor.Pentru curmarea acestor calamități care aduc pagube mari economiei s-au întocmit studii care prevăd executarea -unui volum vast de lucrări.Aceste lucrări necesită e- forturi mari și de aceea este necesar ca ele să fie eșalonate pe mai mulți ani. într-o primă etapă, pînă în 1965, se prevede amenajarea complexă a Bahluiului și afluenților săi, ceea ce va asigura apărarea contra inundațiilor a circa 4.500 hectare teren agricol, inclusiv orașul Iași și zona sa industrială. In ceea ce privește râurile Prut, Bîrlad, Jijia, planurile de amenajare sînt în curs de definitivare și vor fi terminate în cursul anului 1962, cînd se va putea trece la elaborarea -proiectelor de lucrări ce se vor efectua în etapele următoare.Lucrările de îmbunătățiri funciare prevăzute vor permite scoaterea de sub inundații pînă în 1965 a unei suprafețe agricole totale de 20 mii hectare, apărarea de inundații a orașelor Iași și Bîrlad și crearea unor iazuri agro- piscicole, irigarea a oca- 6.000 ha teren, costul total al acestor lucrări fiind de 116 — 126 milioane lei.Valorificarea terenurilor slab productive, supuse eroziunii și inundațiilor, cere eforturi serioase și poate fi realizată cu succes numai prin mobilizarea largă a țăranilor din regiune, direct interesați în executarea acestor lucrări, în creșterea producției agricole și, pe a- ceastă cale, a propriilor lor venituri. Organele loctale de partid și de stat trebuie să a- nalizeze posibilitățile regiunii și să ia măsuri pentru folosirea tuturor resurselor existente, în vederea executării an de an a unui volum tot mai mare de lucrări, astfel ca acțiunea de combatere a eroziunii și stăvilirea inundațiilor să se realizeze mai repede decît era prevăzut. La înfăptuirea acestor sarcini trebuie să-și dea din plin contribuția specialiștii, care să fie mobilizați să lucreze pe teren, să stabilească măsurile cele mai eficace și să asigure concret, 
ți de zi, aplicarea lor.Măsurile de combaterea eroziunii solului și inundațiilor în condițiile încheierii procesului de colectivizare a agriculturii, paralel cu extinderea mecanizării, îmbunătățirea substanțială a agrotehnicii, folosirea pe scară largă a semințelor selecționate, a unor cantități mai mari de îngrășăminte vor face posibilă o creștere importantă a producției agricole-O atenție deosebită trebuie acordată sporirii producției de cereale, îndeosebi de grîu și porumb, care vor ocupa peste 70 la sută din suprafața arabilă a regiunii. Obținerea unei producții mari de cereale va asigura dezvoltarea și a celorlalte ramuri ale agriculturii și în primul rând a creșterii animalelor-Regiunea Iași își propune să realizeze pînă în 1965 o producție totală anuală de 272 mii tone grîu și 600 mii tone porumb. Realizarea a- cestei producții cere o muncă serioasă, cu atît mai mult cu cit în prezent recoltele de cereale, ca și de alte culturi ce se obțin în regiune, sînt an de 
an sub media generală pe țară.

In centrul atenției organelor de partid și de stat din regiunea Iași trebuie să stea problema sporirii producției la hectar la cereale ca și la alte culturi. Trebuie mobilizate toate forțele pentru aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice, folosirea pe scară largă a îngrășămintelor și îndeosebi a celor organice, a semințelor din soiurile cele mai productive și potrivite condițiilor pedoclimatice ale fiecărei zone, executarea la timp a însăimînțărilor, îngrijirea și recoltarea culturilor.Ținînd seama de faptul că în regiunea Iași cultura porumbului ocupă suprafețe întinse, este necesar să se îmbunătățească substanțial agrotehnica acestei culturi. în același timp, potrivit indicațiilor date de Comitetul Central al partidului, va trebui organizată pe loturi din ce în ce mai mari cultivarea porumbului în condiții de agrotehnică superioară, în vederea realizării unei producții de 5 mii kg boabe la hectar pe terenurile neirigate și de cel puțin 5.000 kg pe terenurile irigate.Partidul și guvernul nostru acordă o mare importanță dezvoltării creșterii animalelor — ramură de bază a producției agricole, aducătoare de mari venituri țărănimii. Recenta plenară a C C. al P-M.R. a dat directive și îndrumări clare în această privință, a- doptînd măsuri importante de stimulare a creșterii efectivelor de animale matcă și în special a vacilor de lapte, măsuri care dau bune rezultate. Și în regiunea Iași s-au obținut realizări încurajatoare în acest domeniu, fără însă să se îndeplinească planul stabilit de creștere a efectivelor de animale la toate speciile- Dacă la taurine densitatea este apropiată de media pe țară, la vaci, și îndeosebi la porci și păsări, regiunea Iași este mult rămasă în urmă.Atenția principală în domeniul creșterii animalelor trebuie îndreptată în direcția sporirii producției pe cap de a- nimal. In acest scop trebuie a- sigurată înainte de toate o puternică bază de furaje prin creșterea producției de cereale furajere și în special de porumb boabe, extinderea culturii mazării, a culturilor duble pentru masă verde, a culturilor de trifoliene și borceag, cultura intercalată a dovlecilor și folosirea pe scară largă a rezi- durilor industriale.Gospodăriile agricole colective vor trebui să întrețină și să folosească în mod rațional pășunile, să execute lucrări de îmbunătățiri, astfel ca producția la hectar să crească la cel puțin 10 mii kg. Pe pășunile degradate vor trebui efectuate lucrări pentru combaterea eroziunii și reînsămînțarea lor cu plante valoroase.O acțiune de cea mai mare importanță pentru creșterea producției la lapte, lină, carne, este organizarea pe scară largă a selecției animalelor și încrucișarea raselor locale cu rase mai productive.Pentru creșterea rapidă a șeptelului de bovine, porcine și ovine trebuie păstrat și crescut întregul efectiv de a- nirnale tinere apte pentru reproducție și organizată redistribuirea între unitățile agricole a animalelor, pentru completarea în fiecare unitate a efectivelor de animale matcă.Trebuie luate deîndată măsuri hotărâte pentru creșterea efectivului de porci, deoarece aceasta este calea cea mai rapidă , de sporire a producției de carne.Pe lîngă orașul Iași și alte orașe ale regiunii vor trebui create mari unități specializate în producția de ouă și carne de pasăre la prețuri de cost scăzute. Pentru aceasta trebuie găsite soluțiile constructive și sistemele de furajare și îngrijire cele mai ieftine, productive și de mare eficiență economică.Regiunea Iași are condiții pedoclimatice favorabile, precum și o veche tradiție în domeniul culturii viței de vie. 

Situația fondului viticol impune luarea unui ansamblu de măsuri pentru sporirea suprafețelor cultivate cu vii nobile. N-a fost judicioasă o- rientarea organelor locale a merge pe linia extinderii suprafețelor cu vii, în loc să pună accentul pe ridicarea calitativă a viticulturii.Pentru remedierea acestei situații se prevede ca pînă în 1965 suprafața plantată cu vii altoite și indigene să crească la 13.000 hectare prin plantarea terenurilor improprii altor culturi. Paralel cu extinderea plantațiilor se vor desfășura și lucrările de completări de goluri în viile existente cu viță nobilă. Pînă în 1965 ponderea viței nobile va crește de la 20 la sută la 50 la sută, în acțiunea de înlocuire a viilor hibride trebuie avut în vedere ca producția de struguri să nu scadă, iar ponderea strugurilor de masă să crească.în cadrul planului de dezvoltare a viticulturii va trebui să se concentreze activitatea în bazinele viticole consacrate, extinzîndu-se îndeosebi podgoria de la Cotnari.în domeniul pomiculturii se prevede extinderea suprafeței de livezi la 20.000 hectare în 1965, urmărindu-se totodată îmbunătățirea raportului între specii. O mare atenție trebuie dată alegerii soiurilor, plantării celor mai valoroase soiuri de mere, pere, caise și de alte fructe pentru consum în stare proaspătă și conservată.Folosind din plin posibilitățile mari de care dispune, precum și sprijinul dat de partid și guvern, regiunea Iași are toate condițiile să devină în scurt timp o puternică bază de producție pomi-viticolă.în sprijinul dezvoltării agriculturii în regiunea Iași, statul nostru va asigura în anii următori înzestrarea S.M.T.- urilor și G.A.S.-urilor cu un număr sporit de tractoare și mașini agricole.înzestrarea regiunii Iași cu tractoare și mașini agricole va fi aproximativ egală înzestrării medii pe țară. în 1965 vor reveni la un tractor 95 ha teren mecanizabil în G.A.C. și 60 ha. în G.A.S., față de 256 ha cît era media pe regiune în 1960.Condiția esențială a înfăptuirii cu succes a tuturor măsurilor privind dezvoltarea a- griculturii în regiunea Iași este asigurarea cadrelor, formarea unui număr suficient de specialiști cu pregătire medie și superioară, ridicarea nivelului de cunoștințe agrozootehnice al tuturor lucrătorilor din agricultură. Pregătirea cadrelor necesare agriculturii este o sarcină principală a organelor locale de partid și
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Tovarăși, Odată cu dezvoltarea forțelor de producție din regiunese prevede și extinderea ac-țiunilor soci al-culturale.Pentru regiunea Iași seprevede construirea în pe-rioada 1960 — 1965 a unui nu-măr de 14—16 mii aparta-mente.în cadrul acestui volum total, eforturile vor fi concentrate în special spre reconstrucția orașului Iași, în care se vor realiza 12—13 mii a- partamente noi, ceea ce înseamnă că peste 1/3 din populația orașului se va muta în această perioadă în locuințe noi.Sarcina reconstrucției lașului impune să se definitiveze cît mai urgent schița de sistematizare a orașului. Amplasarea și executarea noilor construcții de locuințe trebuie să se desfășoare pe baza unor detalii de sistematizare și proiecte de ansamblu pe cartiere, care să se încadreze în schița de .sistematizare și care vor fi supuse aprobării conducerii de partid și de stat.Executarea construcțiilor de locuințe va trebui să se bazeze în mai mare măsură pe folosirea unor metode industriale avansate și în special a panourilor mari, a prefabri- cării apartamentelor, ceea ce 

de stat. Ele trebuie să acorde o deosebită atenție recrutării și selecționării candidaților pentru învățămîntul agricol superior și mediu din rândul tinerilor din gospodării colective, care la terminarea studiilor să lucreze nemijlocit în unitățile agricole. Trebuie să obținem ca în anii viitori în fiecare G.A.C. să lucreze cîte un inginer agronom și alte cadre de specialiști, iar pînă atunci specialiștii existenți în regiune să fie astfel repartizați îneît fiecare inginer să răspundă de îndrumarea a 2—3 gospodării colective.Organele de partid și de stat trebuie să se preocupe cu toată răspunderea de pregătirea prin cursuri de scurtă durată a cadrelor de conducere pentru G.A.C. — președinți, brigadieri, socotitori — și să organizeze în timpul iernii cursuri agrozootehnice în vederea ridicării nivelului de cunoștințe al masei de țărani colectiviști.Comitetul regional de partid a întocmit un plan de măsuri privind întreaga activitate de ridicare a agriculturii regiunii. Acest plan trebuie încă a- profundat și concretizat corespunzător cu cele arătate aici, insistîndu-se îndeosebi a- supra căilor, metodelor și mijloacelor de realizare a obiectivelor stabilite.în toate problemele de bază ale agriculturii regiunii — terminarea colectivizării, unirea gospodăriilor mici în gospodării mari. întărirea eco- ncmico-organizatorică și dezvoltarea multilaterală a acestora, precum și stăvilirea eroziunii solului și a inundațiilor, dezvoltarea zootehniei și a altor ramuri ale agriculturii, asigurarea cadrelor etc. — trebuie să se stabilească măsuri concrete politico-organizatori" ce și economice, potrivit situației din fiecare raion, sat și gospodărie, prevăzîndu-se acțiunile ce vor fi întreprinse, termene și răspunderi precise. în același mod trebuie desfășurată activitatea și în raioane și în fiecare unitate agricolă socialistă. înfăptuirea măsurilor stabilite trebuie urmărită cu perseverență, zi de zi.Ținînd seama de profilul economiei regiunii, este necesar ca organele de partid și de stat să repartizeze pentru ridicarea agriculturii cadre de partid și de stat din cele mai bune și mai competente, să asigure îndrumarea și controlul permanent și sistematic al întregii activități a organizațiilor de partid și a conducerii gospodăriilor colective și de stat, acordîndu-se ajutor concret și operativ în activitatea lor economică și organizatorică.
va permite reducerea duratei de execuție a apartamentelor și îmbunătățirea calitativă a execuției.Construcția noilor cartiere de locuințe trebuie să se desfășoare cu grija de a se obține ansambluri cu un aspect arhitectonic atrăgător, ținînd seama de anumite particularități specifice orașului.Concomitent se va dezvolta fondul de locuințe din orașele Bîrlad, Pașcani, precum și din celelalte orașe din regiune.în domeniul edilitar, se prevede dezvoltarea instalațiilor de apă din Iași, prin dublarea aducțiunii de la Prut și captarea de noi surse pentru orașul Bîrlad. De asemenea, se prevede sporirea debitelor de apă potabilă în orașele Vaslui și Huși.Se va extinde cu 60 la sută rețeaua de canalizare și se vor începe lucrările de construire a instalațiilor de epurare a apelor din orașul Iași. Rețeaua de canalizare se va extinde de asemenea și în celelalte orașe din regiune cu circa 40 km.începînd din anul 1962 se prevede aducerea la Iași a gazelor naturale, în primul rînd pentru asigurarea cu combustibil tehnologic a industriei, a principalelor instituții și a termoficării cartierelor de locuințe.O atenție deosebită trebuie dată intensificării acțiunii de electrificare rurală, folosindu- se în continuare și într-o măsură mai largă contribuția locuitorilor. în privința realizării rețelelor electrice de importanță regională și raională se prevede ca, în anul 

1965, regiunea Iași să atingă un grad de electrificare de aproape 40 la sută, electrifi- cîndu-se încă aproximativ 350 sate.în cursul anului 1961 se vor racorda la sistemul energetic național centrele Vaslui, Huși, Murgeni, Trg. Frumos și Hîrlău, ceea ce va asigura dezvoltarea bazei energetice în regiunea întreagă.Se vor intensifica lucrările de modernizare" a drumului național lași-Vaslui-Bîrlad-Te- cuci în vederea terminării lui pînă în 1963.Va continua acțiunea de modernizare a străzilor din orașe, astfel ca la finele anului 1965 peste 75 la sută din străzi sg fie pavate, iar din acestea aproximativ 1/3 să posede îmbrăcăminți definitive.Ceea ce va caracteriza dezvoltarea sectorului social-cultural între 1960—1965 este lărgirea și îmbunătățirea în continuare a învățămîntului de toate gradele și întărirea bazei sale materiale.Potrivit sarcinilor de pregătire a cadrelor inginerești necesare economiei noastre naționale s-a hotărât construirea în orașul Iași a unui nou institut politehnic, care să permită școlarizarea unui număr de 5-500 studenți — a- proape de două ori mai mult față de numărul actual al studenților politehnicii din Iași. Construcția noii politehnici, dotată corespunzător cerințelor bunei desfășurări a învă- țămîntului, va crea condiții ca centrul universitar Iași să aducă o importantă contribuție la formarea cadrelor de ingineri.Pe măsură ce vă intra în funcțiune noua construcție a institutului politehnic, spațiul eliberat va fi transferat, universității, precum și altor instituții de învățămînt superior, ceea ce, împreună cu extinderile prevăzute a se realiza, va îmbunătăți considerabil condițiile de desfășurare a învățămîntului superior din Iași.în perioada 1960—1965 se vor construi la Iași cămine cu o capacitate de aproximativ 7.000 locuri, ceea ce v-a permite cazarea, în marea majoritate, a studenților proveniți din alte localități.în vederea școlarizării în mai bune condiții a elevilor din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, se vor construi în perioada 1960-1965 peste 1.800 săli noi de clasă, laboratoare noi și internate cu o capacitate de peste 1.000 locuri.în domeniul artei și culturii se prevede construirea în cursul planului de 6 ani a 10 cinematografe noi, cu o capacitate de 5.600 locuri, instalarea a 300—350 cinematografe cu bandă îngustă în mediul rural, construirea a 2 case raionale de cultură, insta- ' larea unui post de radio'pe unde metrice precum și a unei stații de televiziune-Prin punerea în funcțiune a noilor unități culturale și de artă, populația din principalele localități ale regiunii Iași va beneficia de un nuf- măr sporit de locuri în sălile de spectacole, iar în mediul rural toate comunele și unele sate mai mari vor fi dotate cu instalații cinematografice.Pentru ocrotirea sănătății s-au prevăzut, pe lîngă spitalul C F.R. de la Iași, care a și fost dat în folosință, construcția spitalului de pediatrie la Iași cu 400 paturi, extinderea spitalului de la Bîrlad și a sanatoriullui T.B.C. Bîrnova cu 300 paturi. în rețeaua ambulatorie se prevede realizarea a cîte unei policlinici la Iași, Bîrlad, Pașcani și Murgeni.
Tovarăși,Realizarea tuturor măsurilor cu caracter economic și social-cultural pe care le-am menționat va duce la creșterea pînă în 1965 a numărului de salariați cu peste 55 de mii, din care peste 22 de mii salariați în orașul Iași.Dezvoltarea economică și social-culturală prevăzută va avea ca efect îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor muncii. Acest lucru se va reflecta și în creșterea volumului desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist din re

giunea Iași, care urmează să fie de două ori mai mare în 1965 față de 1959, corespunzător sporirii veniturilor și puterii de cumpărare a populației.Rețeaua comercială va fi extinsă cu peste 40.000 m.p. potrivit volumului sporit de mărfuri prin construcția și a- menajarea unor magazine înzestrate cu utilaj și inventar modern-.In dezvoltarea rețelei comerț ciale trebuie asigurată o pro-, porție și așezare cît mai judicioasă a diferitelor categorii de unități, asigurîndu-se reducerea cheltuielilor de circulație și o deservire cît mai bună a populației.Acestea sînt principalele măsuri pe care le prevăd partidul și guvernul pentru a se a- sigura o dezvoltare puternică, multilaterală, a regiunii Iași.îndeplinirea acestui ansamblu de măsuri impune eforturi și sarcini serioase statului nostru, organelor sale centrale. Socot, totodată, necesar să subliniez în mod deosebit marea răspundere care revine în această privință comitetului regional de partid, comitetelor raionale și orășenești, organizațiilor de partid, sindicale și U-T.M., sfaturilor populare, întregului aparat de stat și economic.Regiunea Iași are o organizație de partid puternică, capabilă să îndeplinească cu cinste sarcinile mari care-i revin. De energia și perseverența, de spiritul de organizare cu care veți lucra, de stăruința și priceperea cu care veți mobiliza masele de oameni ai muncii depinde realizarea cu succes a tuturor măsurilor stabilite.In expunerea mea, consacrată problemelor economice ale regiunii Iași, nu m-am ocupat, după cum ați văzut, de situația internațională.Poziția noastră în problemele vieții internaționale este bine cunoscută. Ea a fost expusă în repetate rânduri, cu deplină claritate, în documente de stat și declarații publice.Republica Populară Romînă, alături de Uniunea Sovietică și celelalte țări ale lagărului socialist, consideră apărarea păcii și securității popoarelor drept problema problemelor timpurilor noastre și urmează cu perseverență politica de coexistență pașnică, de dezvoltare a relațiilor politice, economice și culturale cu toate statele.Desfășurarea evenimentelor internaționale confirmă în întregime aprecierile noastre cu privire la superioritatea forțelor păcii și ne întărește convingerea că lupta lor unită este în măsură să determine rezolvarea pe cale de tratative a problemelor internaționale litigioase și să asigure omeni- / fii o pace trainică, corespunzător cu interesele vitale ale tuturor popoarelor lumii-
Dragi tovarăși,Impresiile pe care le-am cules vizitînd întreprinderi, șantiere, instituții de cultură* unități agricole socialiste, pur- tînd discuții cu muncitorii, colectiviștii, intelectualii, îndreptățesc concluzia că aveți pretutindeni oameni minunați, harnici și inimoși, buni gospodari, care primesc cu entuziasm măsurile de dezvoltare economico-culturală a regiunii.Primirea caldă, plină de dragoste, pe care ei ne-au făcut-o este o expresie a atașamentului lor față de partid, a încrederii în politica sa, a hotărîrii de a lupta neobosit pentru înfăptuirea ei.Sîntem convinși că, în frunte cu Organizațiile de partid, oamenii muncii din regiunea Iași vor munci neobosit pentru realizarea măsurilor stabilite de partid și guvern, pentru a-și spori contribuția la îndeplinirea istoricelor o- biective stabilite de Congresul al III-lea al partidului, pentru înflorirea continuă a patriei noastre.
(în timpul expunerii, pârti

ei pan ții la adunarea activului 
de partid au salutat în repe
tate rânduri cu aplauze pu
ternice, prelungite, măsurile 
anunțate privind dezvoltarea 
economică și social culturală 
a regiunii și orașului Iași. La 
sfîrșitul adunării, participanții 
au ovaționat minute în șir 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej).



M CONSTITUIIH
- R. P. ROMiNE

Plecorea unei delegații a Marii
Adunări Naționale în Finlanda

Sărbătorim asfăzi împlinirea a 
9 ani de la adoptarea Cons
tituției Republicii Populare 

Romîne. Constituția noastră e 
constituția unui popor liber și stă- 
pîn pe soarta sa, care-și fău
rește o viață nouă, socialistă. în 
ea și-au găsit oglindirea marile 
transformări revoluționare înfăp
tuite în primii ani ai construcției 
socialiste din țara noastră cara 
pășește acum pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialismului, 
Consfințind cuceririle revolution 
nare ale poporului nostru, Con-, 
stituția R.P.R. constituie o strălu
cită mărturie a superiorității den 
mocrației noastre socialiste. Ex
presie a voinței și intereselor po
porului muncitor, ea nu numai că 
înscrie cele mai largi drepturi 
pentru toți oamenii muncii, ci le 
și garantează. Împreună cu în
tregul. popor tineretul patriei 
noastre se bucură de cele mai 
largi drepturi și libertății la care 
generațiile din trecut nici măcar 
nu puteau visa. In anii puteri! 
populare, pentru tineretul nostru 
au devenit realități vii, cuceriri da 
neclintit dreptul de a participa la 
viața politică a țării, la condu
cerea treburilor obștești, dreptul 
la muncă, la salariu egal la muncă 
egală, dreptul la învățătură, la 
odihnă și sport penfru care au 
luptat atîtea generații de tineri în 
timpul domniei exploatatorilor și 
pentru cucerirea cărora luptă azi 
tineretul din țările unde dom
nește capitalul. Ca și toți oamenii 
muncii din țara noastră, noi, tinerii, 
sîntem conștienți de faptul că 
toate aceste cuceriri revoluționar» 
au fost cu putință pentru că în 
frunfea luptei poporului s-a afla* 
și se află încercatul și eroicul 
partid al comuniștilor. Dacă în 
țara noastră a fost construită baza 
economică a socialismului, dacă 
acum străbatem etapa desăvîrșiril 
construcției socialiste, dacă ne fău
rim, liberi și plini de certitudinea 
victoriei, o viață mereu mai îm
belșugată, aceasta se datoreșîe 
conducerii de către partid, se da- 
torește încrederii și entuziasmului 
cu care masele înfăptuiesc poli
tica partidului,

Profundele transformări social- 
economice petrecute în țara noa
stră în perioada care a trecut de 
la adoptarea ■ ■ - —
își vor găsi 
Constituție a 
elaborare.

Sărbătorind
tuției, poporul și tineretul nostru 
muncitor își exprimă atașamentul 
fierbinte față de orînduirea de- 
mocrat-populară, hotărîrea lor de 
a apăra cu strășnicie marile cu
ceriri revoluționare dobfndife sub 
conducerea partidului. Toate for
țele noastre tinere, toată energia 
și tot elanul tinereții noastre *e 
vom dărui cauzei desăvîrșirii con
strucției socialiste, cauzei întăririi 
și înfloririi patriei noastre, cauzei 
întăririi lagărului socialismului și 
păcii, cauzei dezvoltării și apărării 
mărețelor cuceriri socialiste.

Cele cîfeva imagini pe care 
le-am înmănunchiat aci "vorbesc 
și ele despre marile drepturi de 
care se bucură poporul și tinere-

actualei Constituții 
reflectarea în noua 

R.P.R. în cur» de

astăzi ziua Const!-

Turul ciclist al R. P. Romîne

tul nostru, drepturi înscrise 
Constitu}ie,. și pe care le

în
simțim 

fiecare în viața de zi cu zi. Mun
citorul — deputat în Marea Adu
nare Najionala, în mijlocul bri
găzii în care lucrează (fotografia 
1), muncitorul vîrstnic, cu expe
riență care-i ajută cu dragoste pe 
tinerii muncitori să-și desăvîr- 
șească pregătirea profesională (fo
tografia 2), tineri muncitori, elevi 
la cursurile medii serale, care 
studiază în laboratorul școlii (fo
tografia 3), tinerii care participă 
plini de vigoare și voioșie la cros 
(fotografia 4J, toafe aceste ima
gini ne vorbesc despre asemenea 
minunate cuceriri intrate în fi
rescul viefii noastre de fiecare zi 
și care se numesc l dreptul oa
menilor muncii de a participa la 
conducerea treburilor statului, 
dreptul la muncă, la calificare 
profesională, dreptul la învățătură, 
dreptul la sport.

GALAȚI 23 (Agerpres). — Prin telefon : Simion Ariton (Voința) a repurtat sîmbătă în penultima etapă a Turului ciclist al R. P- Române : Bacău- Galați (182 km.) o frumoasă victorie, consolidîndu-și în același timp primul loc în clasamentul sprinterilor. Caravana cicliștilor s-a bucurat de o excepțională primire făcută la sosirea în Tecuci, oraș unde pentru prima oară a trecut o cursă ciclistă. Aici cel mai rapid s-a dovedit Ariton, care a obținut noi puncte în clasamentul sprinterilor. La km. 123 purtătorul tricoului galben, Ion Cosma, a spart un cauciuc, dar coechipierul său Ziegler i-a cedat bicicleta, nepierzînd astfel nici-o secundă. Pe ultima parte a cursei nu s-a întîmplat nimic deosebit, plutonul intrînd compact pe Străzile orașului Galați. Primul care a atacat pe pista stadionului din localitate a fost Cosma. Din spate a țîșnit însă Ariton care a pedalat rapid și l-a depășit pe Cosma, oținînd o meritată victorie de etapă. Cosma clasat
Fotbal

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi în jur ui erei 
17 repriza a doua a întîlnirii 
de fotbal Petrolul Ploiești — 
Progresul București din cadrul 
campionatului categoriei A. 
Transmisia se va face pe pro
gramul 1.

★
Pe stadionul Dinamo din Capitală s-a disputat sîmbătă întîlnirea de fotbal dintre echipele Dinarup Obor și Tractorul Brașov, contând pentru campionatul categoriei B (seria a Iî-a). Jucând mai bine în cea de-a doua repriză, formația Dinamovistă a obținut victoria icu scorul de 4-3 (1-1).

Polo pe apă
In ultima zi a turneului in

ternațional de polo pe apă, din 
cadrul Dinamoviadei de la 
Harkov, echipa Dinamo Bucu
rești, a învins cu scorul de 5-1 
formația Spartak Sofia. întâl
nire dintre Dinamo Tbilisi și 
Dynamo Berlin s-a încheiat cu 
victoria primei echipe cu sco
rul de 7-5.

Turneul a fost cîștigat de 
echipa Dinamo Moscova urma
tă de Dozsa Budapesta și Dy- 
nanto Berlin.

HaltereIn ziua a treia a campionatelor mondiale de haltere de la Viena s-a desfășurat întrecerea pentru categoria ușoară. Titlul mondial a fost cucerit de halterofilul polonez W. Baszanowski care a totalizat

Recomandăriale Ministerului Agriculturii
(Urmare din pag. l-a) ca arăturile să se execute cît mai devreme și să fie bine întreținute prin discuiri și gră- pări până la însămînțare. în- grășămintele trebuie să fie încorporate în sol în cantități corespunzătoare cu planta premergătoare, soiul folosit și tipul de sol-Anul acesta se extind pe mari suprafețe soiurile cu o productivitate ridicată. Ministerul Agriculturii recomandă să se .acorde toată grija agrotehnicii speciale indicate de consfătuirile regionale cu privire la cultura grâului, ținute unul acesta, pentru ca să se folosească calitățile productive ale acestor soluri.în centrul preocupării tehnicienilor și conducerilor unităților agricole socialiste trebuie să stea în următoarele zile schimbul de semințe co- 

-------®------- ---------

pe locul doi și-a mărit avansul avut față de Gabriel Moi- ceanu.Iată clasamentul etapei Bacău—Galați (182 km) ; 1. S. Ariton (Voința) 4h 33’23” (medie orară 39,900 km.) ;2. I. Cosma (R.P.R.) 4h 33’24";3. G. Șerban Rădulescu(R.P.R.) ; 4. G. Moiceanu(R.P.R.) ; 5. Baciu (FlacăraRoșie) ; 6. Petersen (Danemarca) ; 7. Back (Danemarca) ■fîoți ân același timp cu Cosma.în clasamentul general individual conduce Cossna care are un avans de 1’03” asupra lui G. Moiceanu și de 2’51" față de Gh. Șerban Rădulescu. Pe echipe conduce R.P.R., urmată de R.D. Germană și Danemarca.Astăzi dimineață, cicliștii vor face o transbordam cu vaporul de la Galați la Brăila, urmând ca la ora 11 să ia startul în ultima etapă, care se va încheia la București, după 235 km, cu sosire în jurul orei 17,30 pe stadionul Republicii. (Agerpres)
la cele trei stiluri 402,500 kg (120, 122,5, 160 kg). Pe locurile următoare s-au clasat Lopatin (U.R.S.S.) - 400 kg (125, 122,5, 152,5 kg) și Zielinski (R. P. Polonă) — 395 kg.

Volei
Intre 4 și 8 ioetombrie va 

avea loc la Torino turneul in
ternațional masculin de volei 
dotat cu premiul „Italia 1961“. 
La acest turneu participă e- 
chipele selecționate ale R. P- 
Ungare, Iugoslaviei, Belgiei, 
Franței și Italiei. în prima zi 
se vor desfășura următoarele 
jocuri: Italia — Belgia și 
Franța — Iugoslavia.

RugbiEtapa a 17-a a campionatului republican de rugbi programează astăzi o serie de jocuri importante. Pe terenul C.C-A. din Capitală cu începere de la ora 11 va avea loc jocul: C.C-A. — DinaimoBucu- rești. Meciul Progresul — Metalul ,.23 August" se va disputa de la ora 9,30 pe terenul C.C.A. iar cel dintre echipele Rapid — C-S M.S. Iași de la ora 11 pe stadionul Giulești. Echipa campioană a țării C.F.R. Grivița Roșie va juca în compania echipei Știința București. întîlnirea se va desfășura de la ora 16,15 pe stadionul Tineretului.întâlnirile din provincie: Știința Cluj — I-T.B. și Olimpia Brașov — Știința Petroșani. (Agerpres) 

mune cu semințe recunoscute, lucrare în general întârziată. Trebuie să se urgenteze condiționarea semințelor și să se asigure măsurile necesare pentru tratarea acestora înainte de semănat.Deoarece însămînțarea în epoca optimă condiționează în mare măsură recolta anului viitor, se recomandă ca însă- mînțările de toamnă să se execute în perioadele cele mai potrivite pentru fiecare soi. Spre a asigura cantitățile necesare de semințe din soiuri productive pentru anul viitor, unitățile agricole socialiste trebuie să organizeze loturi se- mincere, alegînd în acest scop terenurile cele mai fertile și efectuînd lucrările .agricole la un înalt nivel agrotehnic.Cu săptămâna viitoare începe o perioadă de vîrf în lucrările agricole de toamnă. De a- ceea, ele trebuie să fie în așa fel organizate îneît, concomitent cu însămînțările, să se execute la vreme recoltarea culturilor tîrzii, ca și celelalte lucrări agricole de toamnă. Să se strângă în primul rînd culturile de pe terenurile ce urmează a fi însămânțate în toamnă și să se execute de îndată arăturile de însămînțare. Acțiunea de însilozare trebuie continuată pentru a se asigura animalelor suficiente furaje în perioada de iarnă. Totodată să se continue culesul viilor și livezilor, arăturile adinei, construcțiile gospodărești, precum și lucrările de îmbunătățiri funciare. (Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Primul raid spre stele : Ma- gheru, I. C. Frimu, 8 Mai, G. Coșbuc; Carmen de la Ronda: Patria, București, 23 August. Libertății ; Genevieve : Republica, Elena Pavel, V. Roaită ; 

Dragoste de septembrie: 13 Septembrie (după amiază), 8 Martie, B. Delavrancea; Lumi
nă la fereastră: Lumina; Secțiunea a 5-a: Gh. Doja, Volga; 
Raidul vărgat: Central, Arta, 16 Februarie, Miorița ; Cerasel- 
la : Victoria, Munca ; Tracul 
unui actor : V- Alecsandri, M. Gorki, Al. Popov; Umbreluța 
— Negru pe alb — Povestiri 
din. lumea Mării Negre — Din 
viața emigrauților greci — Nunta în Țara Oașului : Timpuri Noi ; Clinele din mlaști
nă (dimineața) : 13 Septembrie ; Nu vreau să mă însor : Tineretului ; Imperiul soarelui: înfrățirea între popoare, Drumul serii, 30 Decembrie; Sări
tură în zori : Cultural ; Duelul: Grivița ; Misterul fotografiei: 
C. David ; S-a furat un tram
vai: Floreasca, T- Vladimires- 
cu, Ilie Pintilie ; El Hakim ;

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Helsinki o delegație a Marii Adunări Naționale, care la invitația Parlamentului finlandez va face o vizită în Finlanda.Din delegație fac parte deputății Ion Pas, conducătorul delegației, Gheorghe Vasilichi, acad. Grigore Benetato, Ion Predescu, prof. Maria Copil, Mircea Rebreanu, Gheorghe Codru, precum și tov. Gheor

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, grupul de deputați englezi, membri ai Societății Fabiene din cadrul partidului laburist, condus de dl. John Parker, care a făcut •o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Băneasa, deputății englezi au fost salutați de deputați ai Marii Adunări Naționale, membri ai grupului național român al Uniunii Interparlamentare, de funcționari superiori ai Marij Adunări Naționale.înainte de plecare, dl. John Parker a făcut o declarație u- nor redactori ai Radiodifuziunii și Agenției Romîne de Presă „Agerpres".Am venit aici — a spus oaspetele — pentru a vedea munca de construcție ce s-a desfășurat în țara dv. în ultimii ani. Vizitînd unele regiuni ale țării, am rămas im-

Unirea, Am fost tineri: Al. Sahia, Moșilor, N. Bălcescu, Olga Bancic; Alba Regia: Flacăra; De sîmbătă până 
luni: Popular ; Omul cu pan
taloni scurți: Donca Simo; O- 
mul nu se predă; M. Emines- cu ; Vîrsta dragostei: G. Ba- eovia; Escrocii: A. Vlaicu.
CINEMATOGRAFE-GRĂDINI

Secțiunea a 5-a: Stadionul Giulești; Genevieve: Elena Pavel, Progresul, V. Roaită; Raidul vărgat: Arta; Carmen 
de la Ronda: Libertății. Patinoarul 23 August, stadionul Dinamo, stadionul Republicii, 23 August; Dragoste de septembrie ; 13 Septerti.br ie, 8Martie ; Imperiul soarelui: Tudor Vladimirescu; Primul raid 
spre stele: I. C- Frimu, G. Coș
buc ; Am fost tineri: N. Bălcescu, Olga Bancic, Moșilor, Al. Sahia ; S-a furat un tram
vai : Ilie Pintilie ; Omul cu 
pantaloni sourți: Donca Simo ; El Hakim : Unirea. 

ghe Aurel, secretarul deleg** ției-La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost salutați de deputați ai Marii Adunări Naționale, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și ai Marii Adunări Naționale.A fost de față Matti PyykkB, însărcinatul cu afaceri al Finlandei la București.(Agerpres)

a plecat spre patriepresionați de amploarea industrializării și de activitatea de construcție în toate domeniile. în ceea ce privește gospodăriile colective, am fost impresionați de gradul lor de mecanizare, de clădirile noi ridicate acolo, de cunoștințele științifice avansate folosite pentru dezvoltarea creșterii animalelor și ridicarea producției agricole.în legătură cu convorbirile avute cu deputați romîni, oas" petele a spus : Sper că aceste schimburi de parlamentari vor contribui la întărirea relațiilor dintre țările noastre.în continuare, dl. John Parker a exprimat părerea că între Romînia și Anglia ar trebui să existe relații comerciale și culturale mai strînse de- cît cele existente, pentru dezvoltarea acestora existând posibilități largi. (Agerpres)

Aspect de la Fabrica de 
oxigen din Capitala.

Foto : AGERPRES

ANUNȚ
Școlile tehnice financiare 

din: BUCUREȘTI, Calea 
Griviței nr- 2 bis ; BRĂI
LA, sir. Bdintineanu 16; 
BRAȘOV, str. Brîncovea- 
nu 10 ; BAIA MARE, str 
Malinovschi nr- 59 ; CLUJ, 
str. 1 Mai 19; IAȘI, str. 
Sărăriei nr. 35 ; TIMIȘOA
RA, str- Simion Bărnuțîu 9 ;Anunță că examenul de admitere se va ține la 2 octombrie 1961 la obiectele matematică și limba română-Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură generală cu examen și fără examen de maturitate.

Primul spectacol 
al Teatrului Național 

Popular din FranțaDupă turneul întreprins în Uniunea Sovietică, colectivul Teatrului Național Popular din Franța și-a început seria spectacolelor în țara noastră. Artiștii francezi au prezentat sîmbătă seara, în sala Palatului R- P. Romîne, primul lor spectacol din acest turneu cu piesa ,,Mercadet-om de afaceri” de Honore de Balzac-La spectacol au asistat Constanța Crăciun, adjunct al ministrului învățământului și Culturii, Vasile Dumitrescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții culturale și obștești, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Pierre Paul Bouffanais, ministrul Franței la București și alți membri ai legației.
★La Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, colectivul Teatrului Național Popular din Franța, în frunte cu directorul său, regizorul și actorul Jean Vi- lar, s-a întîlnit sîmbătă dimineața cu oameni de teatru din Capitală.într-o atmosferă cordială, artiștii francezi s-au întreținut cu actori, regizori, pictori scenografi, directori ai teatrelor din Capitală, critici de artă, prezenți la această întîlnire-(Agerpres)

Cum se desfășoară la noi în brigadă lupta pentru cîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș ? Iată o întrebare la care nu se poate da un răspuns în cîteva cuvinte. Cauza ? Cîștigarea acestui titlu presupune să muncești în aș|a fel, să obții asemenea rezultate, îneît să îndeplinești nu numai unul sau altul, ci toate obiectivele stabilite în întrecerea socialistă. într-un cuvînt munca, activitatea brigăzii să se ridice pe o treaptă înaltă.îmi amintesc ce spunea membrilor brigăzii tovarășul Iosif Heltai, șeful secției prese, când a aflat că ne-am propus să participăm, alături de celelalte brigăzi din întreprindere, la întrecerea socialistă peittru cîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș.— Dorința voastră — spunea el — de a câștiga acest titlu de cinste ne bucură mult și pe noi. Vă cunosc bine și de aceea sînt convins că veți munci în așa fel încât să obțineți realizări frumoase, să câștigați titlul la care aspirați, în această direcție, puteți face multe lucruri bune. în ceea ce privește economiile, pe care știți că la noi se pune un accent deosebit, aveți de muncit pentru înlăturarea risipei de tablă care din păcate se mai face simțită uneori în brigadă mai ales la Iuliu Bandi și Gheorghe Cojocneanu. Tre

Economiile - un obiectiv importantbuie să-i ajutați, să munciți în așa fel încât să deveniți c>u toții buni gospodari ai materiei prime.în angajamentele pe care și le-a luat brigada, pe baza criteriilor stabilite de .plenara C.C. al U.T.M., obiectivului „economii" noi i-am acordat o atenție deosebită. La începutul lunii iulie (aceasta a fost prima lună care conta pentru 

întrecere) cînd am întocmit programul de lucru al brigăzii am prevăzut, printre alte măsuri și următoarea: cei mai buni muncitori din brigadă îi vor ajuta pe tinerii mai slab pregătiți să muncească în așa fel încât să înlăture risipa de tablă. A fost necesară această măsură deoarece în luna iulie unul dintre obiectivele principale ale brigăzii era reducerea consumului de tablă cu 2 la sută. Era un angajament îndrăzneț. Unii tovarăși erau chiar neîncrezători că-1 vom putea îndeplini. Ulterior însă s-au convins și ei că e posibil să reducem consumul specific printr-o croire mai judicioasă, s-au mai convins că atunci cînd îți organizezi bine munca și economisești cu pricepere fiecare bucată de tablă, angajamentul devine faptă.

Iată cum am procedat concret pentru a realiza atest lucru. într-una din zile, tânărul Gheorghe Cojocneanu e- xecuta ștanțarea unor garnituri de etanșare. în numai două ore de la începerea lucrului a și rebutat vreo 30 de garnituri (pe zi se execută mii de bucăți) Ludovic Matyaș, care lucrează lîngă el și primise sarcină din partea bri
în întrecerea pentru titlul 

de colectiv de muncă fruntașgăzii să-l ajute, a observat imediat situația. S-a dus la Cojocneanu și a făcut un control la presă. îndată a descoperit și cauza din pricina căreia s-a produs rebutul. Gojoc- neanu nu introdusese bine materialul în matriță.— La prima vedere ai fi tentat să răspunzi că 30 de garnituri nu constituie o pagubă prea mare — i-a spus Matyaș. E vorba doar de 100—150 de grame de tablă. Adunate însă gram cu gram, se fac kilograme și chiar sute de kilograme de tablă. Iată de ce în timpul lucrului trebuie să urmărești ca tabla să acopere complet suprafața matriței. Astfel, în loc de o garnitură scoți numai jumătate sau trei sferturi — i-a explicat acesta. Apoi i-a arătat practic cum trebuie să lucreze. Mai departe, Cojocneanu 

a respectat întocmai indicația. Rezultatul: pînă la terminarea schimbului n-a mai rebutat nici o garnitură. Ajutorul practic, tovărășesc șl-a arătat roadele. Așa s-a procedat și cu alți mebri ai brigăzii.Și să mai dau un exemplu în acest sens. Balint Paraschi- va a rebutat pe la începutul lunii iulie aproape 100 de șai- 

be pentru subizolatorii de la bujie. Văzînd situația, am convocat brigada într-o scurtă consfătuire pentru a discuta cazul acesta. Tinerii au criticat-o aspru că deși ea a observat încă de la început că șaibele nu ies corect, nu a cerut ajutor nimănui. Mai mult, ei i-au atras atenția că la ea nu e vorba numai de lipsă de experiență ci și de neatenție.încă dinainte stabilise ca Balint, Cojocneanu și Bandi să urmeze cursurile de ridicare a calificării profesionale, în afară de aceasta. Maria Kordoș, o tovarășă mai în virată, cu o experiență bogată în meserie, s-a angajat din proprie inițiativă să o ajute pe Paraschiva Balint să-și însușească la locul de muncă, cît mai multe cunoștințe practice. De fapt răspîndirea experienței înaintate a fost o 

preocupare principală a noastră. Maistrul Heltai a venit de nenumărate rânduri în brigadă și a arătat practic tinerilor cum se execută o croire corectă, cum se economisește tabla.Acordând tot timpul o atenție deosebită acestui obiectiv, desfășurând o muncă colectivă, ajutîndu-ne între noi, brigada a reușit să economisească în luna iulie 1.500 de lei, reducînd consumul specific de tablă cu 3 la sută. în luna august, consumul specific a fost redus cu 4 la sută.Ne aflăm în cea dea treia lună de cînd participăm la întrecerea pentru obținerea titlului de colectiv de muncă fruntaș și lună de lună, am obținut rezultate importante. Lunar am depășit planul cu 20 la sută. în total, brigada a realizat pînă acum economii în valoare de aproape 5.000 de lei prin reducerea consumului specific. Desigur și celelalte angajamente stabilite de brigadă, privind îmbunătățirea calității produselor, aplicarea inițiativei tinerilor de la Uzinele ,.Tudor Vladimirescu", ridicarea calificării etc. au fost îndeplinite cu succes. Ne străduim din toate puterile să obținem rezultate pe baza cărora să merităm titlul de colectiv de muncă fruntaș.
LUDOVIC MESEȘAN 
responsabilul brigăzii 

de presatori, Fabrica de bujii 
„Triumf", Cluj

Marți 26 septembrie 
la cinematografele „PATRIA" 

și „ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE" 
PREMIERA NOULUI FILM ROMÎNESC 

Aproape de soare

O produejie a studioului cinematografic 
București

cu
FLORIN PIERSIC, VASILICA TASTAMAN, TITUS LAP 
TEȘ, DORIN DRON, AUREL CIORANU, NICOL AE PR AID A, 
GRIGORE VASILIU-BIRLIC, ION MANTA, ION PRISA- 
CARU, SILVIU STANCULESCU, GEORGE CONSTANTIN, 

VASILE TOMAZIANScenariul: Paul Anghri, Savel Stiopul; Regia : Savel Stiopul; Imaginea : Ion Anton, Gheorghe Fischer; Muzica : Gheorghe 
Dumitrescu

Septerti.br
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OE PESTE IfiHTPPE Berlinul occidental
:<• :X •SS: ,v. cuib de
Sesiunea Adunării
Generale a O. bi. 0

NEW YORK 23 (Agerpres). — Ședința plenară din diminea
ța zilei de 22 septembrie a Adunării Generale a O.N.U. a 
început discu-ția generală in problemele politice- Primul a luat 
cuvîntul delegatul Braziliei.

Delegatul Braziliei și-a ex
primat regretul în legătură cu 
faptul că în ultimul timp s-a 
produs o accentuare considera
bilă ,.a războiului rece“ care 
generează într-o mare măsură primejdia unui 
„Războiul 
delegatul, nu numai că arun
că asupra maselor populare 
povara grea a cursei înarmă
rilor dar creează și o instabi
litate primejdioasă în lume și 
scindează popoarele. în politica sa, a continuat el, Brazilia este condusă de năzuința poporului brazilian spre pace-Referindu-se la atitudinea față de Cuba, delegatul Braziliei a sublimat că țara sa 
se pronunță pentru principiul 
unei depline autodeterminări 
a popoarelor. Noi urmărim cu atenție situația din Cuba, a declarat el, și consideram că a- ceastă țară trebuie să-și hotărască singură soarta.Delegatul Braziliei a declarat că este gata să discute problema reprezentării Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite. El a subliniat. de asemenea, că dele
gația sa se va pronunța per
manent pentru dezarmare întrucât mijloacele economisite ca urmare a încetării cursei înarmărilor pot fi orientate

război cald. reoe“, a declarat
spre întărirea economiei țărilor slab dezvoltate.

Prințul Norodom Sianuk, delegatul Cambodgiei, care a luat după aceea cuvîntul. a a- mintit că presa occidentală și observatorii occidentali au denaturat în fel și chip hotărî- rile conferinței de la Belgrad a țărilor neangajate.Norodom Sianuk a exprimat satisfacția delegației sale în legătură cu declarația comună sovieto-americană cu privire la principiile stabilite de comun acord privitoare la tratativele în problema dezarmării.Referindu-se la activitatea O.N.U., Norodom Sianuk a 
subliniat că una din cauzele 
situației anormale creată în 
această organizație internațio
nală a constat în neparticipa- 
rea Republicii Populare Chi
neze. El a propus, de aseme
nea, să fie primită în O.N.U. 
Republica Populară Mongolă. 
Șeful delegației Cambodgiei a 
prezentat propunerea privind 
primirea în O.N.U. a celor 
două state germane, precum și 
a ambelor state existente în 
Coreea și Vietnam.Prințul Sianuk a declarat că o rezolvare mult mai realistă a problemei algeriene ar fi recunoașterea de către Franța a guvernului provizoriu al Republicii Algeria și ducerea de

tratative privind transmiterea către acest guvern a tuturor împuternicirilor în ce privește administrarea treburilor pe teritoriul Algeriei.
★

NEW YORK 23 (Agerpres]. — 
In ședința plenară din după-amia- 
za zilei de 22 septembrie a Adu
nării Generale a O.N.U. a con
tinuat discuția generală in proble
mele politice. Au luat cuvîntul 
ministrul Afacerilor Externe al Se
negalului, Thiam, și ministrul Afa
cerilor Externe al Uruguayului, 
Nardone.

A. A. Gromiko s-a întîlnit 
cu șefii delegațiilor 

Indiei, Irakului 
și Tunisiei Ia O.N.U.NEW YORK 23 (Agerpres). - TASS transmite ; La 22 septembrie, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. A. Gro- mîko, conducătorul delegației sovietice la cea de-a 16-a sesiune a Adunării Generale O.N.U., a avut întîlniri separate cu conducătorii delegațiilor Indiei, K. Menon, Irakului — H. Djawad, Tunisiei — S. Mokaddem.în timpul convorbirilor a a- vut loc un schimb de păreri asupra problemelor privSnd activitatea actualei sesiuni a

Dincolo de poarta demburgului sau colo de linia de trecere spre Neukoln, în Bernauer- strase, se vede bine cum ®n Berlinul occidental otrepele se zvîrcolesc. Prin măsurile luate de guvernul R.D. Germane la Berlin, primul stat al muncitorilor și țăranilor din Germania și-a făcut cunoscută hotărîrea fermă de a curma uneltirile puse la cale îta Berlinul occidental de militarlștii de la Bonn, și susținătorii lor imperialiști. Faptul că frontierele dintre R. D. Germană și nul occidental au fost sub o pază de nădejde control eficien-t a stîitnitrie isterică în rîndurile revanșarzilor vest germatai și ale cercurilor ultrareacționare din Occident.De oe puterile occidentale se cramponează să mențină o situație încordată, anormală în Berlinul occidental ?Răspunsul la această întrebare l-a dat nu de mult revista americană „Time". Pe un redactor al acestei reviste I l-a luat gura pe dinainte și a ț scris negru pe alb că Berlinul < occidental reprezintă „un cen- 
pru de spionaj care nu poate 

evaluat" deoarece de-acolo

Brandin

Berli- puse și un o fu-

„puterile occidentale obțin o 
mare parte dir< Informațiile lor 
precise despre ceea ce se in- 
timplă în Europa răsăriteană". Și, ca și cum această mărturisire nu ar fi suficientă, rin colotnel, pe nume Ross, șeful grupului nr. 513 al serviciului de spionaj militar al S.U.A., a declarat mai pe șleau : „Nu 
putem ceda Berlinul occiden
tal pentru că altminteri rămi- 
nem fără lucru. Acest centru 
comod ne este obsolut nece
sar pentru 
loz".Iată deci occidentalenului occidental. Fiind o tram-

infiltrarea agenji-explicația politicii în problema Berli-
activitatea actualei sesiuni Adunării Generale a O.N.U.

spioni

Pentru rcstaDilirca drepturilor 
legitime ale P. P. Chineze 

la O N U.
Cuvîntarea rostită de Ciu En-laiPEKIN 23 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, luînd cuvîntul în seara de 22 septembrie la recepția în cinstea feldmareșalu- lui Montgomery, premierul Consiliului de Stat Ciu En-lai referindu-se la problema restabilirii drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. a declarat că guvernul S.U.A. intenționează să recurgă la o nouă metodă la actuala sesiune a A- dunării Generale a O-N.U. S.U.A. susțin că „problema reprezentării Chinei reprezintă o așa-numită problemă importantă" pentru a cărei soluționare vor fi necesare două- treimi din voturi și se pronunță pentru crearea unei comisii speciale care să studieze a- ceastă problemă, încercînd sa pună această problemă dea- valma cu problema extinderii componenței Consiliului de Securitate și a Consiliului social-economic. Această manevră josnică a guvernului S.U.A. urmărește, ca și pînă acum, obiectivul de a continua împiedicarea restabilirii drepturilor legitime ale Chinei noi la O.N.U., continuarea menținerii reprezentanților clicii ciankaișiste la O.N.U. și pregătirea condițiilor pentru crearea a .„două Chine" și pentru ocuparea pentru o perioadă îndelungată a teritoriului chinez - Taivanul.

întregul popor chinez, a declarat Ciu En-lai, se pronunță cu hotărîre împotriva acestor planuri ale guvernului S.U.A.Toți știu, a subliniat Ciu En-lai că problema reprezentării Chinei este în fond problema restabilirii drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U. și alungării ciankaișiștilor care ocupă în mod ilegal locul Chinei și nu este cîtuși de puțin vorba de problemele la care se referă punctul 2 al articolului 18 din Carta O.N.U.în ultima vreme, a subliniat Ciu En-lai, guvernul sovietic s-a adresat în mod oficial actualei sesiuni a Adunării Generale O.N.U. cu cererea ca la această sesiune să fie discutată problema restabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U. și să fie alungați din toate organele O.N.U. ciankaișiștii care ocupă în mod ilegal locul Chinei la O.N.U. Sîntem recunoscători guvernului sovietic pentru poziția sa justă.Discutarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a problemei reprezentării Chinei va arăta care țări sînt de partea dreptății și au o atitudine prietenească față de China și care țări sînt de partea nedreptății și, urmînd Statele Unite, au o atitudine ostilă față de China.

BERLIN 23 — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 23 
septembrie au continuat lucră
rile conferinței sindicale inter
naționale în sprijinul încheie
rii Tratatului de pace cu Ger
mania, pentru rezolvarea paș
nică a problemei Berlinului 
occidental, împotriva provocă
rilor de război.

...Sala mare a Casei de cul
tură Erich Weinert a între
prinderii Kabelwerke este îm
podobită sărbătorește cu dra
pele? purpurii ale clasei mun
citoare și cu drapelul de stat 
al R.D-G. In spatele Prezidiu
lui, pe fundalul de un gri-des- 
chis. domină stema F.S.M. La 
un loc vizibil în holul Casei 
de cultură este expusă o uria
șă hartă pe care se vede Ber
linul occidental, ca o „săgeată 
înfiptă în trupul R. D. Germa
ne" — după expresia unui ge
neral american. Numeroși de
legați din Asia, Africa, Ame
rica Latină și Europa privesc 
cu interes acest elocvent docu
ment al situației anormale 
care s-a creat la Berlin.

Kan Iun-he, reprezentantul 
Federației Sindicatelor din în
treaga Chină, a subliniat ne
cesitatea încheierii Tratatului 
de pace german, lichidării si
tuației anormale din Berlinul 
occidental și împiedicării ori
căror provocări militare.

H. Fink (R. F. Germană) a 
vorbit despre ofensiva reacțiu- 
nii de la Bonn împotriva drep
turilor oamenilor muncii și 
despre persecutarea comuniș
tilor și a tuturor forțelor pro
gresiste din R. F. Germană,

—9—

Katanghezi 
protestează împotriva 

imperialiștilor 
și a lui Chombe

Lansarea unei noi
rachete sovietice 

in Pacific

ELTSABETHVILLE 23 
gerpres). Populația din Katan
ga protestează împotriva poli
ticii puterilor imperialiste care 
îl sprijină pe Chombe.

După cum relatează cores
pondentul din Elisabethville 
al agenției A.P., refugiații — 
membrii grupului Baluba — 
terorizați de jandarmeria ka- 
tangheză, l-au atacat pe con
sulul englez Holiday care se 
îndrepta spre biserica protes
tantă pentru a avea o convor
bire cu misionarii europeni. 
Africanii au strigat: „Jos 
Chombe", „Imperialistul".

Un ofițer suedez din trupele 
O.N.U. a tras cîteva focuri în 
aer și l-a condus pe Holiday 
pînă la misionari. A ploi, între
gul grup a ieșit din biserică 
sub escortă suedeză.

bulină ideală pentru activitatea de spionaj, provocări și sabotaj. Berlinul occidental a devenit un cap de pod, un avanpost al planurilor militare agresive urzite de N.A.T.O. împotriva R. D. Germane și a celorlalte țări ale lagărului socialist.Priviți harta Berlinului occidental. întregul teritoru al acestui oraș este împînzit de cuiburi ale serviciilor de spionaj americane, engleze, franceze și vest-germane. Aci și-au găsit locul cel mai (nimerit pentru a-și desfășura activitatea organizații militariste, fasciste, revanșarde

conduse și îndrumate de la Bonn. Numărul acestor organizații se ridică în prezent la 120. In ceea ce privește organizațiile de spionaj, ele s-au înmulțit în Berlinul occidental ca ciupercile. în 1954 numărul lor a fost de 42, în 1958 de peste 60, iar în 1960 de peste 80.Puterile occidentale și-au instalat în Berlinul occidefntal vaste rețele ale serviciilor lor de spionaj. Pe Clayallee nr. 170—172 so ailă statul major al Direcjiei centrale de investigații a S.U.A., care conduce și coordonează activitatea celorlalte servicii de spionaj a- mericane aflate aci : serviciul de spionaj militar, serviciul de spiofnaj militaro-maritim etc. La Charlotenburg se află sediul „Secret Intelligence Ser- vice"-ului britalnic. Statele majore ale serviciilor de spionaj franceze se află pe Mullerstrasse nr. 126 și pe Kurt Schumacher Domni nr. 42. Filialele serviciului de spionaj vest-german „Bundes- nachtrichtendienst" care se află în subordînea directă a cancelarului Adenauer, au cuiburile pe Sonnenal- lee nr. 5, pe Grunemald-Stras- se nr. 58...Apare acum limpede ce focar de primejdie se află în inima Europei. Activitatea criminală care se desfășoară în Berlinul occidental, sub îngăduința puterilor occidentale, trebuie să fie grabnic lichidată. De acest lucru sînt interesate toate popoarele, inclusiv poporul german. Un ziarist vest-germato lucid, Stefan Roon, scria : „în Berlinul 
occidental există într-adevâr 
ceva ce stîrnește o puternică 
indignare a populației. De 
pildă, serviciile diversioniste 
și do spionaj. Ele Învăluie ora
șul la fel după cum iedera cu
prinde tulpina unui copac. Ele 
se aseamănă cu o tumoare 
malignă, iar berlineaii știu a- 
ceasta. Și de aceea ei spun : I 
la dracu cu centrele de spio- ’ 
naj".Cuibul de uneltiri din Ber- 9 linul occidelntal trebuie să fie 9 stîrpit. Popoarele își dau bine seama că singura cale pentru ca în Europa să domnească liniștea mult rîvnită o constituie încheierea neîntîr- ziată S Tratatului de pace cu cele două state germattie și lichidarea, pe această bază, a situației anormale din Berlinul occidental. Este o cerință imperioasă pe care însăși viața o afirmă.
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Lucrările do montare a celui de-al doilea turbogenerator de la centrala electrică de la Nazarov (U.R.S..S.).

care luptă pentru pace, împo
triva politicii periculoase de 
înarmare atomică. El a califi
cat ca juste și oportune măsu
rile adoptate de guvernul 
R.D.G.V. V. Grișin, care a prezidat 
ședința, a dat citire mesajului 
adresat conferinței de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C 
al P.S-U.G.

Pînă la terminarea ședinței 
de dimineață, majoritatea de
legațiilor și-au expus părerea și au făcut propuneri asupra 
căilor și metodelor pe care 
trebuie să le folosească clasa 
muncitoare internațională în 
lupta ei unită pentru pace.

'Vorbitorii au sprijinit fără 
rezerve propunerile Uniunii 
Sovietice și ale R.D.G. cu pri
vire la încheierea Tratatului 
de pace și rezolvarea pe a- 
ceastă cale a problemei Ber
linului occidental.

In ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul Martin Isac, 
președintele C.C.S. din R- P. 
Romînă, S. Sudzuki, membru 
al Prezidiului Consiliului Ge
neral al Sindicatelor japoneze, 
Stoian Ghiurov, președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor din Bulgaria și W. Iaglin, 
militant sindical din Berlinul 
occidental. Tot în această șe
dință a fost aleasă o comisie 
pentru elaborarea proiectelor 
de documente ale conferinței-
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Un act arbitrar
al autorităților de ocupație

occidental
BERLIN 23 (Agerpres). — TASS transmite : în noaptea de 21 spre 22 septembrie la biroul TASS din Berlinul occidental unde locuiește conducătorul acestui birou, V. S. Sumski, sa, s-au zentanți engleze.Ei au cerut lui V. S. Sumski să părăsească imediat Berlinul occidental pretinzând că acesta ar locui ilegal în acest oraș și au încercat să-i înmîneze un ordin de evacuare semnat de reprezentanții celor trei puteri de ocupație din Berlinul occidental.
în realitate V. S. Sumski a prezentat la timp Senatului vest-berlinez actele referitoare la sosirea sa în Berlinul occidental în calitate de corespondent al agenției TASS. Din partea Senatului i s-au dat

asigurări că se va bucura de sprijin în îndeplinirea funcțiilor sale de corespondent-V. S. Sumski a îndeplinit toate formalitățile necesare legate de sosirea sa în Berlinul occidental.Dar polițiștii englezi au declarat că stăpîni în Berlinul occidental sînt puterile de o- cupație și nu autoritățile vest- berlineze și au forțat pe V. S. Sumski să părăsească Berlinul occidental.Evacuîndu-1 cu forța pe corespondentul agenției TASS polițiștii l-au amenințat cu a- restarea în eventualitatea că s-ar mai întoarce în oraș.Această acțiune a autorităților de ocupație engleze constituie un act de samavolnicie flagrant, consecință a situației anormale din Berlinul occidental.MOSCOVA 23 (Agerpres). - TASS transmite ; La 21 septembrie 1961 în Uniunea Sovietică a fost lansată cu succes 
o nouă rachetă purtătoare in regiunea centrală a Ocea
nului Pacific.Prin lansarea rachetei-purtătoare s-a urmărit veriiicarea 
siguranței ei și a preciziei sistemului de dirijare, precum 
și a interacțiunii dintre complexul automatizat pentru mă
surători și mijloacele de telecomunicații, in vederea pla
sării pe orbită pe viitor de nave cosmice satelit.

Ultima treaptă a rachetei, adaptată pentru străbaterea pă
turilor dense ale atmosferei a atins suprafața oceanului la 
locul stabilit dinainte, cu o mare preaizie.Lansarea de rachete-purtătoare în regiunea anunțată dinainte va continua în conformitate cu planul prevăzut.

PRAG A— Vineri după-amia- 
ză la Universitatea Carolina 
din Praga acad. prof. Atanase 
•loja, președintele Academiei 
R. P. Romine, a făcut o amplă 
expunere asupra problemei 
identității la Heraclit și Par- 
menide. Au fost prezenți nu
meroși academicieni și membri 
ai corpului didactic al Facul
tății de Filozofie.

HELSINKI. - La 23 septem
brie, L. I. Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., însoțit de 
președintele Finlandei, U. K. 
Kekkonen, a vizitat uzina de 
cabluri din Helsinki, una din 
cele mai mari întreprinderi 
din capitala Finlandei.

PEKIN. — Potrivit relatări
lor agenției China Nouă, Ia 22 
septembrie au avut Ioc la Pe
kin tratativele dintre Liu 
Șao-ți, președintele Republicii 
Populare Chineze, și Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba. Tratativele 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

NDOLA. — La 23 septembrie 
în spitalul din orașul Ndola 
(Rodesia de nord) a încetat 
din viață singurul supraviețui
tor al catastrofei care a cos
tat viața secretarului general 
al O.N.U., sergentul Harold 
Julian, din garda personală a 
lui Dag Hammarskjoeld.

Cor espondentul agenției 
Reuter relatează că sergentul 
Harold Julian, rănit și cu gra
ve arsuri, a fost dus la spita
lul din Ndola după ce a fost 
descoperit de către echipa de 
salvare printre rămășițele a- 
vionului la 15 ore de la acci
dent. Agenția France Presse 
relatează că la cercetările fă
cute de anchetatori în legătu
ră cu împrejurările în care a 
avut loc accidentul, în corpul 

uneia dintre victimele acci
dentului s-au găsit mai multe 
gloanțe.

BAMAKO- — La 22 septem
brie poporul Republicii Mali 
a celebrat sărbătoarea sa na
țională — prima aniversare a 
proclamării republicii.

După turneul Ansamblului U.T.M. în GreciaUn public cald, generos și autorități tributare „războiului rece44
nsamblul artistic 
al Uniunii Tine
retului Muncitor 
a întreprins nu 
de mult un tur
neu în Grecia.

Am petrecut 22 de zile în mijlo
cul poporului grec și recapitulînd 
impresiile pe care le-am acumu
lat simțim o vie emoție. Ansam
blul nostru a prezentat spectaco
le în numeroase țări. In ultimii 
ani am fost în Austria, Franța, 
Italia, Cipru etc. Pretutindeni am 
fost primiți cu multă căldură șl 
ospitalitate. Și în Grecia specta
colele noastre au sfîrnif un de
osebit interes. Este suficient să 
amintim faptul că deși programat 
inițial pentru 10 zile, turneul nos. 
fru s-a prelungit cu aproape încă 
două săpfămîni. Acest lucru a de
venit posibil datorită succesului 
repurtat, interesului manifestat de 
un mare număr de spectatori.

Am încercat să aducem pe sce
nele grecești frumusețea dansu
lui și cînfecului romînesc. In semn 
de prietenie față de gazdele 
noastre, am inclus în repertoriu 
cîteva cîntece și dansuri grecești, 
mult apreciate de către specta
tori. Este greu de descris atmos
fera în care s-au desfășurat spec
tacolele. Cele 9 spectacole de la 
Atena, 12 la Salonic și 5 la La
rissa au prilejuit calde manifes
tări de simpatie ale publicului 
față de tinerii artiști romîni. Ma
joritatea numerelor prezentate au 
fost bisate. Avem amintiri cu a-

Marin Constantin
artist emerit, 

directorul Ansamblului artistic 
al ‘U.T.M,

devărat emoționante din timpul 
spectacolelor. La suita „Priete
nie" în care alternau dansurile 
romînești și grecești aplauzele 
aproape că nu mai conteneau. 
Descifram în aceste aplauze sen
timente de puternică prietenie 
față de tineretul și poporul romîn.

Intre scenă și public se crease 
o punte trainică — o punte a 
prieteniei. Interesul populației 
față de spectacolele noastre, a- 
plauzele cu care au fost salutate 
aparițiile orchestrei populare con
dusă de Ionel Budișfeanu, ale so
liștilor Angela Moldovan și Lu
cian Roșea, ale colectivului de 
dansuri condus de Teodor Vasi- 
lescu și grupului coral și-au găsit 
reflectarea în articolele apărute 
în presă. Ziarele de diferite o- 
rientări politice au avut aprecieri 
elogioase la adresa noastră. Zia
rul burghez „Macedonia" din Sa
lonic a scris : „Toate aparițiile a- 
cestui simpatic ansamblu sînt pli
ne de viață și armonie, demon
strează tinerețe și o artă care lasă 
cele mai frumoase impresii". Zia
rul „Elefteria" din Larissa a pu
blicat un articol în care scria : 
„Orașul nostru, Larissa, a văzut și 
a aplaudat și alte balete străine, 

dar ca baletul romîn niciunu! nu 
s-a bucurat de succes... Cei care 
au pierdut acest spectacol excep. 
țional au pierdut ocazia de a ve
dea un spectacol miracol".

Peste 45.000 de persoane au 
asistat la spectacolele ansamblu
lui nostru. Ultimul spectacol de 
la Salonic a fost dat în incinta 
fîrgului internațional. Au asistat 
în afara unor importante perso
nalități și a oamenilor de afaceri 
din diferite țări, cîteva mii de 
spectatori. Oficialitățile grecești 
au transmis calde felicitări an
samblului.

In zilele petrecute în Grecia 
am simțit din piin căldura cu ca
re ne-au înconjurat oamenii sim
pli. Deseori, pe stradă ne opreau 
oamenii rostindu-ne cuvinte pline 
de simpatie. îmi amintesc cu e- 
moție de o înfîlnire pe o stradă 
din Salonic cînd un grup de ti
neri, recunoscîndu-ne, s-au apro
pia, de noi și ne-au exprimat în 
fraze simple dar sincere admi
rația pentru spectacolele prezen
tate. Tinerii greci au o sinceră 
prietenie față de tineretul romîn. 
in ciuda deosebirilor de convin
geri politice, ne unesc idealuri 
comune : năzuința de pace, do
rința ca această parte a lumii în 
care trăim să devină o zonă a 
păcii, ferită de urgia războaie
lor. Nu vom uita dragostea pe 
care spectatorii greci ne-au ară- 
faf-o. Era o dragoste manifestată 
nu numai față de ansamblul nos
tru, ci față de poporul romîn prie

ten ale cărui cîntece și dansuri 
le-am adus pe scenele din Gre
cia.

Păstrăm amintiri de neșters și 
din timpul vizitelor pe care le- 
am făcut la monumentele străve
chii culturi grecești. Poporul grec 
este un popor harnic și talentat, 
cu o cultură multiseculară. Mo
numentele pe care le-am admirat 
vădesc geniul creator al acestui 
popor cu care avem vechi legă
turi prietenești și de colaborare.

Din nefericire, turneul nostru a 
fost umbrit de o acțiune provo
catoare a autorităților grecești. 
Ansamblul nostru care a dus so
lia pașnică a poporului romîn. 
mesager al cînfecului și dansului 
romînesc, s-a văzut pus în situa
ția de a nu putea da primul spec
tacol programat la Salonic. Toate 
biletele pentru acest spectacol 
erau vîndute. Ansamblul se afla 
în scenă făcînd ultimele pregătiri. 
Publicul se adunase în fața gră
dinii teatrului. Era cu mai puțin 
de o jumătate de oră înainte, de 
începerea spectacolului. Atunci 
și-a făcut apariția un cordon rie 
polițiști. Unul din conducătorii 
polițiștilor a anunțat publicul și 
pe organizatorii spectacolului că 
ansamblul romînesc nu va puie* 
da reprezentația programată. La 
cererea justificată de a se da ex
plicații, s-a primif un refuz total 
Toate oficialitățile competente 
dispăruseră ca prin minune. Ele 
nu puteau fi găsite nicăeri. După 
o oră de discuții organizatorii 
spectacolului au înapoiat publi
cului banii. In timpul acesta, an 
samblul se afla pe scenă, publicul 
se îngrămădea la porțile qrădinii. 
iar în grădină se plimbau poli 
țiștii. Intr-un fîrziu a venit o mo
tivare lipsită de imaginație. Chi
purile, spectacolul nu ar fi putu* 
avea loc deoarece... instalația o 
lectrică nu fusese verificată. Pre
textul era cusut cu ață albă. Doar 
în grădină se desfășuraseră în zi
lele precedente diferite mani

festări artistice. 1n ceea ce pri
vește spectacolul nostru, el fusese 
de mult programat și dacă ar ii 
fost vorba de grijă față de in
stalația electrică s-ar fi putut so
licita din timp verificările nece
sare. Doar însuși directorul poli
ției primise o invitație la specta
col și promisese că va participa.

Acțiunea întreprinsă de autori
tățile din Salonic era în mod e- 
vident o provocare. Ne-am între
bat : cui folosește o asemenea 
provocare î Turneul ansamblului 
nostru a adus publicului qrecesc 
frumusețea cînfecului și dansului 
romînesc. Am venit în Grecia a- 
nimați de sentimente de sinceră 
prietenie față de un popor cu 
care avem legături ce s-au con
solidat în încercările secolelor. 
Spectacolele noastre de folclor 
nu aveau nimic de natură să con- 
travină atitudinii prietenești față 
de Grecia și de poporul ei. A- 
tunci ? Provocarea autorităților 
din Salonic a urmărit fără îndo
ială să împiedice desfășurarea 
turneului nostru, să-i determine pe 
tineri, pe diferifii cetățeni să nu 
ia parte la spectacolele noastre. 
Această provocare se înscrie pe 
linia acțiunilor de isterie anticomu
nistă de care Sînt cuprinse unele 
cercuri din Grecia. Ea era menită 
să împiedice publicul grecesc să 
admire un spectacol de folclor nu
mai și numai pentru motivul că 
acest spectacol era prezentat de 
artiști venifi dintr-o țară socialistă. 
Probabil că autoritățile au fost 
iritate de contactul sincer, spon
tan, stabili, între publicul din 
sală și artiștii de pe scenă, nu 
le-au fost pe plac dansurile și cîn- 
tecele noastre care vorbesc despre 
preocupările pașnice ale poporu
lui romîn, despre dorința lui de 
a trăi în bună înțelegere cu toate 
popoarele. Este vorba de o 
acțiune tipică în spiritul răz
boiului rece, îndreptată îm
potriva colaborării culturale a 
țărilor din Balcani. O asemenea 

acțiune nu poate să folosească 
nici intereselor naționale ale Gre
ciei, nici poporului grec, ci nu
mai dușmanilor colaborării inter
naționale, dușmanilor înțelegerii 
între popoare, celor ce pregătesc 
un nou război.

Dar autoritățile grecești nu au 
reușit să torpileze turneul an
samblului nostru. Organizatorii 
greci ai acestui turneu s-au stră
duit ca el să se desfășoare în 
continuare. Căldura cu care pu
blicul grecesc ne-a primit, aplau
zele furtunoase ce au însoțit fie
care apariție în scenă a artiștilor 
noștri ne-au dovedit că modul în 
care autoritățile grecești au acțio
na, nu a avut nimic comun cu 
simțămintele oamenilor simpli 
din Grecia. Vreau să subliniez că 
și în continuare autoritățile gre
cești au avut o „grijă" exagerată 
față de noi, ceea ce a avut drept 
urmare prezența unui mare număr 
de agenfi ai poliției la fiecare 
spectacol cu scopul evident de a 
intimida pe spectatori. Numărul 
mare de spectatori și căldura cu 
care am fost salutați au vădit în
să ineficiența unor asemenea me
tode.

Ne-am reîntors din turneul din 
Grecia păstrînd în inimile noastre 
ecoul aplauzelor zecilor de mii 
de spectatori, al cuvintelor calde 
rostite de ei, păstrînd imaginea 
nenumăraților oameni simpli ce 
și-au exprimat simțăminte de sim
patie și admirație față de po
porul nostru. Avem convingerea 
că turneul nostru a contribuit la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între popoarele țărilor noastre, la 
o mai bună cunoaștere reciprocă. 
Ne exprimăm, de asemenea con
vingerea că vizita, noastră în G.e- 
cia va consolida legăturile prie
tenești dintre tineretul grec și cel 
romîn, a căror năzuință comună 
este transformarea acestei părți a 
lumii în care se află țările noastre 
într-o zonă a păcii și bunei înțe
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